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السوسيت الثوسة خالل الفلسطيييين الشهذاء اثاحطائي  

 

 ملذمت

حن في ُّ ًاهىا مػّطهحن للخكاغل مؼ الاحخجاحاث  ألاضاض ي الؼىضٍّ  مػظم   بكػل اهدـاض الكلؼٌُي ُّ  ت،  التي اهسلػذ في زضغا  ت  الـػب

ر    ، واهدـطث2011ماضغ/آشاض  18بخاٍض
 
ُّ  غلى ؾلب  . ونس تمػظم اإلاسن وألاحُاء الؼىضٍّ  في الحها ت مىنل الهاغسة الـػب

 ُّ ُّ مؼ  الخوامً ًابؼ  حن بالػمىم للكلؼٌُي ، واػدىٍاض الهمؼ والخىٌُل الصي زماء الـهساءت، والخػاًل مؼ الاحخجاحاث الؼلم

ُّ  له الخظاهطاث   ػطن  جخ  ، مؼ اإلاحاقظت تالؼلم
 
ُّ مً الشىضة الؼىضٍت  اإلاطحلت ألاولىولم حـهس  ،غلى الحُاز غمىما  قلؼٌُي

 
 مـاضيت

 
 ت

 ُّ  حماغ
 
ًاث   ،الؼىضّي   في الحطاى الـػبيّ  ت   ،إلى أدطي  حجمها مً مىٌهت   جكاوث ت  طزًّ ق وانخلطث غلى مـاض

ّ
 السغم   ع  وجطي

ً في اإلاىاًو الؼادىت، ولل والٌبّي   بخهسًم الػىن ؤلاؾاسّي في بػى اإلاىاًو  الكلؼٌُني   مً حىاضهم حن الؼىضٍّ ىاظححن للمحاكٍط

محطي شلَ في ، حُث الشائط ُّ  في  مذ
 
مزضغا والحها ُّ مالطمل في الالشنُت و  مذ ُّ   مذ

 
في  واػؼ   بـٍل   م  الػائسًً في حمم، ومً ز

م ُّ  مً ، والصي اػخهبل زمـوالحرمىى في  مذ
 
 يبحرة

 
حن الصًً هطبىا مً الهلل الصي حػّطهذ له ألاحُاء مىحت ٍّ الىاظححن الؼىض

ت الشائطة، نّس  ٍّ ألل  300ض غسزهم بأيثر مً الشائطة في مىٌهت  الخوامً والحجط ألاػىز والهسم ونهط غِـت وؾحرها مً اإلاسن الؼىض

الخوُِو غلى الىاظححن وظطوف مػِـتهم، ومالحهت واغخهاُ ًان ًهىم ب الصيحىو الىظام  . هصا السغم ؤلاؾاسي  وؤلاوؼاوي  أزاضهاظح  

 ،  إلى ػُاػت الهلل حـهس حمالث إؾازُت، للمىاًو التي والهلل الػـىائي اإلاخٌطض الػاملحن في السغم  ؤلاؾاسّي  وؤلاوؼاوّي 
 
وكىال

. وهدُجت هصا السوض ؤلاؾاسي حلت التي بسأث قيها غؼٌطة الشىضةفي اإلاط جىاحس قيها غىاكط مً الجِف الحّط  التي للمىاًو والخسمحر 

مالباضظ، حػّطهذ مػظم  اإلا ُّ ت  غسًسة  أػكطث غً ذ ُّ ًاث  وحمالث  أمى ت إلى اهتها ُّ  .مئاث الـهساء والجطحى واإلاػخهلحناث الكلؼٌُي

 

ؼ  متزج السم  الكلؼٌُني  بالسم الؼىضّي  مىص ألاػبىع ألاّوُ للشىضة الؼا
ّ
حن بـٍل  مخهٌ ُّ  الـهساء الكلؼٌُي

 
ت، قهس بسأ ػهىي ٍّ ىض

 غلى ؿٍل نكعاث  يبحرة  في مٌلؼ ؿهط جّمىظ/ًىلُى 
 
ا ًّ  مىحى  جلاغس

 
 ، بػوهم نط ى أزىاء إػػاف  2012في ألاؿهط ألاولى إلى أن أدص

 ُّ ً في ألاحُاء  الجطحى أو إزداُ اإلاؤن الؿصائ موػام أمحن الؿُى مً  قالـهُس   الؼىضٍت اإلاجاوضة؛ ت للمحاكٍط ُّ  ُ  هى أوّ و زضغا،  مذ

مً حطحى  الزىحنبطكاق ألامً بػس ههله  2011آشاض/ماضغ  23، اػدـهس في تبػس اهسالع الشىضة الؼىضٍّ ٌؼهٍ  قلؼٌُنّي   ؿهُس  

مالـهُس مىس ى الٌكىضي مً يصلَ حن إلى اإلاـكى، الؼىضٍّ  الاحخجاحاث   ُّ ً  وهى زضغا،  مذ بػس اهسالع ؼهٍ ٌ قلؼٌُنّي   ؿهُس   زام

ل هِؼان/أ 30ت، اػدـهس في الشىضة الؼىضٍّ  ًان ًهىم  مبِى الهىاكتبطكاق  2011بٍط ُّ  بىهل اإلاىاّز   ا  ت غلى زضاحخه الؿصائ ت وألازٍو

مت مً اإلاالىاضٍّ  ُّ  .ألامًنّىاث  مسًىت زضغا أزىاء حلاضها مً نبلأهالي إلى  ذ

 ُّ ًامل ألاضاض ي بلـ غسز الـهساء الكلؼٌُي ر ت حتّ الؼىضٍّ حن في    1740هحى  2014ًاهىن الشاوي  10ى جاٍض
 
 174مً بُنهم  ؿهُسا

  169وؼاء و 
 
  1423، . بحن هؤالء(شًىض  106إهار و  63)ًكال

ّ
 مىز

 
ًاملؿهُسا  (  287 ) وهحى ،هحن بـٍل 

 
 جىزُو ًخم   لم ؿهُسا

ت  خلكُتال منها غسًسة    ألػباب   أػمائهم  و كهىزًً، واإلا اإلاػخهالث، فيالؼٍط
 
 مً الػسًس وزقً اإلاىاًو، بػى  في الخىزُو كػىبت

ت مجهىلي الـهساء ت   ظطوف   في الهىٍّ ُّ  الـهساء شوي  بػى وضؾبت الجشث، لبػى الـسًس  والدـّىه غاحل، بـٍل    أو مـّسزة   أمى

ت ألػباب   الخىزُو بػسم ُّ ـمل. أمى و ؾحر الػسز هصا  َو
ّ
ت وإغساماث مجاظض  ضحاًا  اإلاىز ُّ  ؿهساء   بُنها هّمذ ًاملت   لػائالث   مُساه

حن ُّ ر زوما مجعضة في البـط وغائلت  ضّبه، غبس غائلت مً  أقطاز   مشل) قلؼٌُي  في اإلالطي  غائلت مً وأقطاز ،28/06/2012 بخاٍض

ر  ًلسا مجعضة  .(14/09/2012 بخاٍض

ُّ  حىالي هلل محن ػهٍ في الـهساء الكلؼٌُي ُّ ، وفي زضغا 695 اإلاىزهحن حُث بلـ غسز الـهساء في زمـو الحرمىى مذ
 
 ؿهُسا

143  
 
ُّ ؿهُسا ،  77ت ، وفي الحؼُي

 
،  57وفي زوما ، ؿهُسا

 
م الػائسًً في حمم ؿهُسا ُّ   55وفي مذ

 
موفي ، ؿهُسا ُّ الىحرب  يمذ

،  54 في حلبوحىسضاث 
 
ت زمـو ؿهُسا   54وفي ؾًى

 
موفي ، ؿهُسا ُّ ،  53دان الـُح  مذ

 
  44وفي الحجط ألاػىز ؿهُسا

 
 ،ؿهُسا

م ػبِىت  ُّ   26وفي مذ
 
يب ، ؿهُسا ، 25وفي الؼُسة ٍظ

 
، وفي  18وفي الخوامً  ؿهُسا

 
مؿهُسا ُّ ، وفي  17الػائسًً في حماة  مذ

 
ؿهُسا



 ُّ ، وفي  13ت اإلاػوم
 
مؿهُسا ُّ تالطمل  مذ ُّ ىظ  12 في الالشن ، وفي غًط

 
، وفي  12ؿهُسا

 
مؿهُسا ُّ ، وفي الهابىن ؿ 12حطماها  مذ

 
هُسا

. 78في بهُت مىاًو زمـو وضٍكها ؿهساء، و 7
 
   ؿهُسا

  

ًاقت مىاًو ػىضٍا، مؼ جبُان جكاكُل الـهساء وظطوف الاػدـهاز لٍل  الجسُو الخالي ًبحن احلائُاث الـهساء الكلؼٌُيُحن في 

 مىٌهت.
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ى   2011-03-23مجموع الشهذاء الفلسطييّيين خالل الثوسة السوسّيت مً 
ّ
 بحسب املىاطم 2014-01-10وحت

 املىطلت
عذد 

 الشهذاء 
 وساء اليسبت 

أطفال 

 ركوس 

أطفال 

 إهار

 جحذ

 الخعزيب

 إعذام

 ميذاوي
 كطف كىظ

 بشضاص

ألامً أو 

 الجيش

 باألسلحت

 الكيماويت

-هاسي  طلم

 اشدباكاث
 جفجير

جشاء 

 الجوع

 والحطاس

غشق  

مشاكب 

 املهاجشيً

 أسباب

 مجهولت

 58 27 39 20 106 32 113 635 176 98 119 52 87 149 %100.00 1,423 املجموع

م الحرمىى -1 ُّ  18 23 39 8 38 0 28 351 100 17 58 25 48 66 %47.72 679 مذ

م زضغا + اإلاحاقظت -2 ُّ  1 0 0 3 9 0 17 74 20 15 4 2 13 15 %10.05 143 مذ

ت -3 ُّ  1 2 0 1 5 0 1 54 4 6 1 10 4 16 %5.27 75 الحؼُي

 1 0 0 1 5 0 11 21 6 11 1 4 1 7 %4.01 57 زوما -4

م الػائسًً في  -5 ُّ مذ

 حمم + اإلاسًىت
55 3.87% 3 4 0 11 9 5 6 14 0 4 0 0 1 5 

م الىحرب وحىسضاث  -6  ُّ مذ

 في حلب + اإلاسًىت
54 3.79% 5 2 0 1 3 10 12 5 0 8 0 0 0 15 

ل زمـو -7  ت في ٍض  4 0 0 0 2 28 2 10 2 1 4 7 3 10 %3.72 53 الؿًى

م دان الـُح -8  ُّ  2 1 0 0 4 0 3 27 2 1 6 1 2 6 %3.23 46 مذ

 4 0 0 0 0 0 2 19 4 13 2 0 3 2 %3.09 44 الحجط ألاػىز -9

م ػبِىت -10 ُّ  1 0 0 0 0 0 0 19 3 1 1 1 1 5 %1.76 25 مذ

يب -11  0 0 0 1 3 0 1 11 2 5 1 0 2 3 %1.69 24 الؼُسة ٍظ

 0 0 0 1 0 0 9 1 3 4 0 0 0 0 %1.26 18 الخوامً -12



ى   2011-03-23مجموع الشهذاء الفلسطييّيين خالل الثوسة السوسّيت مً 
ّ
 بحسب املىاطم 2014-01-10وحت

 املىطلت
عذد 

 الشهذاء 
 وساء اليسبت 

أطفال 

 ركوس 

أطفال 

 إهار

 جحذ

 الخعزيب

 إعذام

 ميذاوي
 كطف كىظ

 بشضاص

ألامً أو 

 الجيش

 باألسلحت

 الكيماويت

-هاسي  طلم

 اشدباكاث
 جفجير

جشاء 

 الجوع

 والحطاس

غشق  

مشاكب 

 املهاجشيً

 أسباب

 مجهولت

م الػائسًً في  -13 ُّ مذ

 حماة + اإلاسًىت
17 1.19% 0 0 0 1 2 3 0 6 0 3 1 0 0 1 

ت -14 ُّ  1 0 0 0 1 4 0 3 0 4 0 0 2 2 %0.91 13 اإلاػوم

م الطمل في  -15 ُّ مذ

ت + اإلاسًىت ُّ  الالشن
12 0.84% 1 0 0 7 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 

ىظ  -16  0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 8 0 0 1 %0.84 12 غًط

م حطماها -17 ُّ  3 0 0 1 3 0 0 5 0 0 0 1 0 1 %0.84 12 مذ

 0 0 0 0 1 0 0 1 4 1 0 0 1 0 %0.49 7 الهابىن  -18

 1 0 0 3 19 0 7 20 7 5 13 1 1 6 %5.41 77 بهُت مىاًو زمـو  -19

مجموع الشهذاء 

لين 
َّ
الفلسطيييين املوز

ى 
ّ
 2014-01-10حت

1,423 100.00% 149 87 52 119 98 176 635 113 32 106 20 39 27 58 

مجموع شهذاء مسيرة 

  العودة  
  الاحخالل إلاسشائيلي.سلطوا بشضاص جىود ،   2011 الىكست   في ركشى الىكبت وركشى   مسيرة العودة شهذاء 30

مجموع الشهذاء غير 

لين 
َّ
 املوز

س الخوزيم ،.. إلخ في املعخلالث، مفلوديً، حشّوه كامل، دفً بذون جوزيم، سغبت ألاهل بعذم الخوزيم، جطفيت 287
ّ

 حعز

املجموع الكلّي للشهذاء 

 الفلسطييّيين

ى  
ّ
 2014-01-10حت

1,740   
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 أهم املحطاث الفاسكت

 

جبحن الاحلائُاث اإلاطقهت وحىز محٌاث باضظة مً الهخل والاػتهساف الجماعي للكلؼٌُيُحن في ػىضٍا، 

  ومً أهم هصه اإلاحٌاث:

 أوائل الـهساء الكلؼٌُيُحن .1

ُ  ؿهُس   حن ػهٌىا في  9ت مً أكل قلؼٌُنّي  في الشىضة الؼىضٍّ وػام أمحن الؿُى أّو ُّ ؿهساء قلؼٌُي

حن، ومـاضيتهم في  ٍّ ت غلى ًس نّىاث ألامً إزط  إػػاقهم للجطحى الؼىض ٍّ م زضغا في بساًت الشىضة  الؼىض
ُّ مذ

م الػائسًً  ُّ ت، و هصًط حجحر مً مذ ت وألازٍو ُّ َّ الحلاض غً زضغا البلس غبر ههل اإلاىاّز  الؿصائ في ق

اق نط ى جحذ الخػصًب، ومىس ى الٌكىضي اػدـهس بطكاق نىّ  ُ ؿهُس  قلؼٌُنيّ حمم، هى أوّ 

 ُّ ًان ًهىم بىهل اإلاىاز الؿصائ ت غلى زضّ  ت بِىما   احخه الىاضٍّ وألازٍو
ّ
م إلى مسًىت زضغا  ان ت للؼٍ ُّ مً اإلاذ

 .والجِف اث ألامً حلاضها مً نبل نىّ  أزىاء 

 

ُّ أوائل الـهساء (: 1حسُو ضنم )  حنالكلؼٌُي

 ظشوف الاسدشهاد املىطلت الخاسيخ الاسم م

1  ُ م زضغا 2011-03-23 وػام أمحن الؿى ُّ  مذ
بطكااااااق ألاماااااً بػاااااس ههلاااااه الزىاااااحن ماااااً حطحاااااى 

 الاحخجاحاث الؼىضٍحن إلى اإلاـكى

 2  
 2011-04-15 هصًط حجحر

م الػائسًً في  ُّ مذ

 حمم

اػدـاااااااهس جحاااااااذ الخػاااااااصًب بػاااااااس اغخهالاااااااه فاااااااي 

 2011هِؼان 

م زضغا 2011-04-25 دالس غلي اإلاحمس  3  ُّ  بطكاق ألامً مذ

م زضغا 2011-04-25 غبس اللٌُل الىؿاحي  4  ُّ  بطكاق ألامً وزقً في ألاضزن مذ

م زضغا 2011-04-26 ًاػط الحؼحن  5  ُّ  أزىاء مساهمت ألامً لسضغا البلس مذ

م زضغا 2011-04-28 غلي ػمحر ألاحمس  6  ُّ  ألامًأزىاء مساهمت  مذ

م زضغا 2011-04-29 حمعة البٌط  7  ُّ  بطكاق ألامً وأحطنذ حشخه مذ
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ط البياوّي رقم 
ّ
 2014يىاير /كاهون الثاوي 10أعداد الشهداء الفلسطييّيين بحسب املىاطق حتى (: 1)املخط
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ط البياوّي رقم 
ّ
 2013ديسمبر /حتى نهاية كاهون أول   أعداد الشهداء الفلسطينّيين بحسب ألاشهر(: 2)املخط
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ط البيانّي رقم 
ّ
  تفصيل الشهداء الفلسطينّيين(: 3)املخط



 ظشوف الاسدشهاد املىطلت الخاسيخ الاسم م

 8  

م زضغا 2011-04-30 مىس ى الٌكىضي ُّ  مذ

اات غلاااى  ًااان ًهااىم بىهاال اإلاااىاز الؿصائُاات وألازٍو

م إلااى مسًىاات  ُّ اات للؼااٍان مااً اإلاذاا زضاحخااه الىاٍض

زضغااااااا أزىاااااااء حلاااااااضها مااااااً نباااااال نااااااّىاث ألامااااااً 

 الهىاكتوالجِف. اػدـهس بطكاق 

م زضغا 2011-05-06 ملٌكى البحٌٌُي  9  ُّ  بطكاق ألامً مذ

10 
ًلب ػلُمان 

 ؿلحت ًلب
 غخمان -زضغا  07-05-2011

بطكاااااق نّىاااااق أماااااام مجزلااااه فاااااي بلااااسة غخماااااان 

 بالهطب مً زضغا

 

 الػىزة باججاه الحسوز مؼ الجىالن الؼىضّي  اإلاحخّل  التي حطث في شيطي الىٌؼت  .2
 
 6مؼحرة

طان/ًىهُى حُث ػهٍ ، وأحسار الخاللت التي حطث بػس حـُِؼ ؿهساء هصه اإلاؼحرة، 2011حٍع

 غلى حسوز الجىالن اإلاحخل بُس حىىز الاحخالُ الاػطائُلي، وػهٍ  30
 
ؿهساء في الُىم  4ؿهُسا

 الهُازة الػامت.-ػس حـُِؼ الـهساء دالُ ما ػمي بأحسار الخاللت غلى ًس الجبهت الـػبُتالخالي ب

ر (: ؿهساء 2حسُو ضنم ) طان/ًىهُى  6أحسار الخاللت في شيطي الىٌؼت بخاٍض  2011حٍع

 ظشوف الاسدشهاد املىطلت الخاسيخ الاسم م

ان 1 م الحرمىى 2011-06-06 دالس ٍض ُّ تبطكاق الجبهت  مذ ُّ الهُازة -الـػب

الػاّمت في أحسار الخاللت بػس 

حـُِؼ ؿهساء مؼحرة الػىزة في 

 شيطي الىٌؼت

م الحرمىى 2011-06-06 ضامي أحمس أبى كُام 2 ُّ  مذ

م الحرمىى 2011-06-06 هاكط مباضى 3 ُّ  مذ

 2012-10-28 ولُس دمحم البرباض  4

م الػائسًً  ُّ مً مذ

في حماة، أكِب في 

م الحرمىى ُّ  مذ

 بجطاحه وإكابخه بالـلل 
 
مخأزطا

بػس إكابخه بطكاق الجبهت 

ت ُّ الهُازة الػاّمت في -الـػب

أحسار الخاللت بػس حـُِؼ 

ؿهساء مؼحرة الػىزة في شيطي 

 الىٌؼت

حىىز الاحخالُ ، بطكاق 2011(: ؿهساء مؼحرة الػىزة في شيطي الىٌبت وشيطي الىٌؼت 3حسُو ضنم )

 .ؤلاػطائُلي

 ظشوف الاسدشهاد املىطلت الخاسيخ الاسم م

م الحرمىى 2011-05-15 غبُسة دمحم غىن ظؾمىث 1 ُّ   مذ

م الحرمىى 2011-05-15 نِؽ ػلُمان أبى الهُجاء 2  ُّ  مذ
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 ظشوف الاسدشهاد املىطلت الخاسيخ الاسم م

م الحرمىى 2011-05-15 بـاض غلي الـهابي 3 ُّ حىىز الاحخالُ طكاق ب مذ

في مؼحرة الػىزة في  ؤلاػطائُلي

ر  -05-15شيطي الىٌبت بخاٍض

2011 

 

بُل 4 م دان الـُح 2011-05-15 ػامط دًط ُّ  مذ

م الحرمىى 2011-06-05 محمىز دمحم الػطحا 6 ُّ  مذ

م الحرمىى 2011-06-05 أًمً أحمس حؼً 7 ُّ  مذ

م الحرمىى 2011-06-05 وػُم ػلُم زواه 8 ُّ  مذ

م الحرمىى 2011-06-05 أحمس ًاػط ضؿسان 9 ُّ  مذ

م  2011-06-05 غلي دمحم غـماوي  10 ُّ  الحرمىىمذ

م الحرمىى 2011-06-05 قاًع أحمس غباس ي 11 ُّ  مذ

م الحرمىى 2011-06-05 وػام دالس ػػسًت 12 ُّ   مذ

 

 الاحخالُ حىىز بطكاق

 في الػىزة مؼحرة في  ؤلاػطائُلي

ر  الىٌؼت شيطي  -06-05 بخاٍض

2011  

 

 

 

 

 

 الاحخالُ حىىز بطكاق

 في الػىزة مؼحرة في  ؤلاػطائُلي

ر  الىٌؼت شيطي  -06-05 بخاٍض

2011  

 

م الحرمىى 2011-06-05 أحمس أػػس الكىي 13 ُّ  مذ

ا ًحيى أبى الحؼً 14 م الحرمىى 2011-06-05 ظيٍط ُّ  مذ

م الحرمىى 2011-06-05 أحمس محمىز ػػُس 15 ُّ  مذ

م الحرمىى 2011-06-05 ماظن ظهحر محجىب 16 ُّ  مذ

م الحرمىى 2011-06-05 ؿازي ػلُمان حؼحن 17 ُّ  مذ

سان  18 م الىحرب 2011-06-05 مجسي دمحم ٍظ ُّ  مذ

م الىحرب 2011-06-05 دمحم غِس ى زًب  19 ُّ  مذ

م دان الـُح 2011-06-05 حهاز أحمس غىن 20 ُّ  مذ

م دان الـُح 2011-06-05 دمحم محمىز ػػُس 21 ُّ  مذ

م دان الـُح 2011-06-05 غالء حؼحن الىحف 22 ُّ  مذ

م دان الـُح 2011-06-05 قاًع غباغ 23 ُّ  مذ

م دان الـُح 2011-06-05 محمىز غىن كىان 24 ُّ  مذ

م دان الـُح 2011-06-05 أحمس محمىز ػػُس الحجت 25 ُّ  مذ

ت 2011-06-05 ضمعي دمحم ػػُس الؼىاإلات 26 ُّ  الحؼُي

سة 27 م الىاقسًً 2011-06-05 غبس الطحمً حؼً الجٍط ُّ  مذ

ع مؼىزة 28  اإلالُحت  2011-06-05 غعث غٍع

يب 2011-06-05 ابطاهُم أحمس غِس ى 29 م الؼُسة ٍظ ُّ  مذ

م ػبِىت 2011-06-05 زائط حؼحن غازُ 30 ُّ  مذ

 



خىن  .3 ت ويطم الٍع ر  مجعضة الػسٍو هل  2012آشاض/ماضغ  11في حمم بخاٍض  ً ، التي ضاح  ضحُتها ما ال 

  45غً 
 
 ن

 
ا ُّ  بالؼٍايحن، مسه

 
خان ًلٌّ منها أضبػت أقطاز، مً آُ أػطجان منهم خلىا شبحا ِّ قلؼٌُى

 الحؼً وآُ ظهطة.

ر (: ؿهساء مجعضة الػسوٍّ 4حسُو ضنم ) خىن في حمم بخاٍض  2012آشاض/ماضغ  11ت ويطم الٍع

 ظشوف الاسدشهاد املىطلت الخاسيخ الاسم م

ت –حمم  2012-03-11 غبسالطظام لٌكي الحؼً 1  الػسٍو

ت ًاملت( مجعضة الػسٍو  )أػطة 
ت –حمم  2012-03-11 غلي لٌكي الحؼً 2  الػسٍو

ت –حمم  2012-03-11 لٌكي غلي الحؼً 3  الػسٍو

ت –حمم  2012-03-11 دمحم لٌكي الحؼً 4  الػسٍو

خىن  -حمم  2012-03-11 ضظم هللا ظهطة 5  يطم الٍع

ًاملت( خىن )أػطة   مجعضة يطم الٍع
خىن  -حمم  2012-03-11 لٌكي ظهطة 6  يطم الٍع

خىن  -حمم  2012-03-11 دمحم ظهطة 7  يطم الٍع

خىن  -حمم  2012-03-11 مطظوم ظهطة 8  يطم الٍع

 

ر  .4 طان/ًىهُى  28مجعضة زوما بخاٍض  أب وأم  12هس قيها ـوالتي اػد، 2012حٍع
ٌ
 منهم أػطة

 
قلؼٌُيُا

  .
 
ا ُّ  وابنهما أغسمىا مُساه

ر (: ؿهساء 5حسُو ضنم ) طان/ًىهُى 28مجعضة زوما بخاٍض  2012 حٍع

 ظشوف الاسدشهاد املىطلت الخاسيخ الاسم م

 زوما 2012-06-28 أحمس أًمً ضػخم 1

ًاملت -إغسام بطكاق ألامً   زوما 2012-06-28 أًمً ضػخم 2 أػطة 

 زوما 2012-06-28 تهاوي ػامي أبى الط ب 3

 بطكاق ألامً زوما 2012-06-28 ػامي أبى الط ب 4

 زوما 2012-06-28 دمحم حمازة جُم 5
 

 نلل الجِف غلى زوما

 

 

 زوما غلى الجِف نلل

ًامل ) 6  زوما 2012-06-28 ػىت( 77دمحم غبس هللا 

 زوما 2012-06-28 أحمس قُان الخوطاء 7

 زوما 2012-06-28 ػىت( 65ػمُح غبس الىهاب ) 8

 زوما 2012-06-28 قاًعة )غبس الىهاب( 9

 زوما 2012-06-28 هـام وائل دلُكت 10
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 ظشوف الاسدشهاد املىطلت الخاسيخ الاسم م

 زوما 2012-06-28 وائل كالح دلُكت 11

 زوما 2012-06-30 غبس هللا الؼػسي 12
 ووحسث الجشت مطبىًت 

 
أغسم مُساهُا

 ومـىهت ومنهىؿت مً الٌالب

 

م الىحربمجىّ  14اػدـهاز  .5 ُّ ط الكلؼٌُنّي مً مذ  مً حِف الخحٍط
 
ر  سا وحىسضاث في حلب بخاٍض

 مؼلحت مجهىلت.، بػس ادخٌاقهم مً نبل مجمىغت 11/07/2012

م الىحرب في حلب في (: ال6حسُو ضنم ) ُّ ط الكلؼٌُنّي مً مذ  11ـهساء مً مجّىسي حِف الخحٍط

   2012جّمىظ/ًىلُى 

 ظشوف الاسدشهاد املىطلت الخاسيخ الاسم م

م الىحرب 2012-07-11 أحمس حمامؼت 1 ُّ ط الكلؼٌُني -مذ   حِف الخحٍط

جم دٌل الباق زم 

نخل الػؼايط مً نبل 

وحسث  -حهت مجهىلت

الجشث نطب بيف/ 

 إزلب

 

 

جم دٌل الباق زم 

نخل الػؼايط مً نبل 

وحسث  -حهت مجهىلت

الجشث نطب بيف/ 

 إزلب

م الىحرب 2012-07-11 أحمس ضؿُس نـٌه 2 ُّ ط الكلؼٌُني -مذ  حِف الخحٍط

م 3 م الىحرب 2012-07-11 أوؽ يٍط ُّ ط الكلؼٌُني -مذ  حِف الخحٍط

ل غلي الباؾ 4 م الىحرب 2012-07-11 ؿٍط ُّ ط الكلؼٌُني -مذ  حِف الخحٍط

م الىحرب 2012-07-11 غماز مىاع 5 ُّ ط الكلؼٌُني -مذ  حِف الخحٍط

م الىحرب 2012-07-11 قطاغ أبى الحؼً 6 ُّ ط الكلؼٌُني -مذ  حِف الخحٍط

س دمحم ناػم 7 م الىحرب 2012-07-11 قٍط ُّ ط الكلؼٌُني -مذ  حِف الخحٍط

م الىحرب 2012-07-11 اللُلدمحم أبى  8 ُّ ط الكلؼٌُني -مذ  حِف الخحٍط

م الىحرب 2012-07-11 دمحم أحمس الجسع 9 ُّ ط الكلؼٌُني -مذ  حِف الخحٍط

م الىحرب 2012-07-11 دمحم أحمس أًىب 10 ُّ ط الكلؼٌُني -مذ  حِف الخحٍط

م الىحرب 2012-07-11 دمحم كالح زًب 11 ُّ ط الكلؼٌُني -مذ  حِف الخحٍط

م الىحرب 2012-07-11 محمىز ػاغس 12 ُّ ط الكلؼٌُني -مذ  حِف الخحٍط

م الىحرب 2012-07-11 ملٌكى أحمس هالُ 13 ُّ ط الكلؼٌُني -مذ  حِف الخحٍط

م الىحرب  2012-07-11  أحمس غع  14  ُّ ط الكلؼٌُني حِف  -مذ  الخحٍط

ػائو مبِذ الباق، 

حشخه بػس  وحسث 

ٍاضزا  ًىمحن في جكجحر ٍض

 في حلب

 



ر  .6 م الحرمىى في زمـو بخاٍض ُّ  بمجعضة  13/07/2012اػتهساف اإلاظاهطة التي دطحذ في مذ
 
جىسًسا

مؼت وادخٌاف ونخل مجىّ   ط الكلؼٌُنيّ التًر  5والتي أػكطث غً ػهىي  :سًً مً حِف الخحٍط

 ؿهساء وغـطاث الجطحى. 

ر ؿهساء (: 7حسُو ضنم ) م الحرمىى في زمـو بخاٍض ُّ  13/07/2012مظاهطة مذ
 
، التي دطحذ جىسًسا

ط الكلؼٌُني في حلب. مؼت واػتهساف مجىسي حِف الخحٍط  بمجعضة التًر

 ظشوف الاسدشهاد املىطلت الخاسيخ الاسم م

م الحرمىى 2012-07-13 إًاغ قطحاث 1 ُّ  مذ

 بطكاق ألامً غلى اإلاظاهطة

م الحرمىى 2012-07-13 غكُل ملٌكى 2 ُّ  مذ

م الحرمىى 2012-07-13 أوؽ بطعي 3 ُّ  مذ

م الحرمىى 2012-07-13 غامط الحجت 4 ُّ  مذ

م الحرمىى 2012-07-13 ػىت( 15ًعن هاكط الخوطا ) 5 ُّ  مذ

م الحرمىى 2012-07-13 أحمس الؼهلي )أبى ضامع( 6 ُّ  مذ
مجزله بطكاق  فيإغسام مُساوي 

 ألامً

 

م الحرمىى  .7 ُّ ر نلل مذ  9حُث ػهٍ ، 18/07/2012والحجط ألاػىز بهصائل الهاون بخاٍض

حن وغـطاث الجطحى.  ُّ  ؿهساء قلؼٌُي

 

 

م الحرمىى والحجط ألاػىز بهصائل الهاون في (: 8حسُو ضنم ) ُّ جّمىظ/ًىلُى  18ؿهساء اػتهساف مذ

2012  

 ظشوف الاسدشهاد املىطلت الخاسيخ الاسم م

م 2012-07-18 أػامت يىػان 1 ُّ  الحرمىى مذ

م  ُّ نلل الجِف غلى مذ

 الحرمىى

 

م الحرمىى 2012-07-18 ضأقذ بطهاوي  2 ُّ  مذ

م الحرمىى 2012-07-18 غالء الىىاكطة 3 ُّ  مذ

م الحرمىى 2012-07-18 غماز محمىز الىمطاوي  4 ُّ  مذ

م الحرمىى 2012-07-18 دمحم ؿٌطي دمحم 5 ُّ  مذ

م  2012-07-18 دمحم غبس الىاكط 6 ُّ  الحرمىىمذ

م الحرمىى 2012-07-18 دمحم ؾىُم 7 ُّ  مذ

ني 8  الحجط ألاػىز 2012-07-18 دالس الػبٍى

ني 9  الحجط ألاػىز 2012-07-18 مىس ى الػبٍى
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م الحرمىى في زمـو في  .8 ُّ ، والتي نبُل إقٌاض ضموان 02/08/2012مجعضة ؿاضع الجاغىهت في مذ

 وغـطاث الجطحى 18 ػهٍ قيها
 
 .ؿهُسا

م الحرمىى في زمـو في ؿهساء (: 9ضنم )حسُو  ُّ  2012آب/أؾؼٌؽ  2مجعضة ؿاضع الجاغىهت في مذ

 ظشوف الاسدشهاد املىطلت الخاسيخ الاسم م

م الحرمىى 2012-08-02 الٌكل إبطاهُم غلي الٌلىظي 1 ُّ  مذ

 نلل الجِف غلى ؿاضع الجاغىهت

م الحرمىى 2012-08-02 الٌكل أوؽ أحمس الٌلىظي 2 ُّ  مذ

ـت 3 م الحرمىى 2012-08-02 أحمس دمحم غَط ُّ  مذ

ـت 4 م الحرمىى 2012-08-02 أػامت أيطم غَط ُّ  مذ

م الحرمىى 2012-08-02 بهاء أًىب 5 ُّ  مذ

م الحرمىى 2012-08-02 حؼام ػالمت 6 ُّ  مذ

م الحرمىى 2012-08-02 دحرو أحمس حمُسة 7 ُّ  مذ

م الحرمىى 2012-08-02 غبس هللا اللالح 8 ُّ  مذ

م الحرمىى 2012-08-02 غالء دمحم ؾىُم 9 ُّ  مذ

 نلل الجِف غلى ؿاضع الجاغىهت

 

م الحرمىى 2012-08-02 غامط زباىض  10 ُّ  مذ

م الحرمىى 2012-08-02 قخحي حؼً 11 ُّ  مذ

م الحرمىى 2012-08-02 محؼً ولُس مـُيف 12 ُّ  مذ

م الحرمىى 2012-08-02 دمحم ضاقؼ الطقاعي 13 ُّ  مذ

م إبطاهُمدمحم  14 م الحرمىى 2012-08-02 غبسالٌٍط ُّ  مذ

م الحرمىى 2012-08-02 دمحم غىبخاوي  15 ُّ  مذ

ان 16 م الحرمىى 2012-08-02 هواُ الٍط ُّ  مذ

م الحرمىى 2012-08-02 وائل غسهان ألاحمس 17 ُّ  مذ

م الحرمىى 2012-08-02 ًحيى إػماغُل غلُان 18 ُّ  مذ

 

/ػبخمبر ؿهط أًلُى "السامي" غلى  .9  الهلل  حُث ،(2012قلؼٌُىّيي ػىضٍا )أًلُى
 
جلاغسث حّسة

، يما ػهٍ 
 
 أيثر مً دمؼت  وزالزحن ؿهُسا

 
م الحرمىى والحجط ألاػىز، وهجم غىه ػهىي ُّ غلى مذ

يب  سة ٍظ ُّ  في الؼ
 
 غـط  ؿهُسا

 
م الىحرب في حلب، وػهٍ دمؼت ُّ  ؿهساء في نلل مذ

 
أضبػت

ت  ُّ ت والصًاب ُّ ت. وحّجحرة والحؼُي ُّ  نط ى قيها أقطاٌز مً غائلت أبى ضاغ الكلؼٌُي
 
التي ؿهسث مجعضة

 
 
حن، أيثر مً دمؼت  وزالزحن ؿهُسا ُّ يما ػهٍ في الحجط ألاػىز الصي ًهٌىه حعٌء مً الكلؼٌُي

ت التي جلذ زدُى الجِف الؼىضّي  ُّ ّم ؤلاغساماث اإلاُساه
 
. وبلـ مجمىع  غسز  .حّطاء الهلل، ومً ز



 ُّ ، وهى الـهط ألاغلى مً بحن الـهساء الكلؼٌُي
 
ً ؿهُسا  وغـٍط

 
 وزماهُت

 
حن في هصا الـهط مئت

 اإلااهُت
 
 .الشالزحن ؿهطا

 

ر ن .10 ت بخاٍض ُّ أقطاز مً أػطة واحسة  مً آُ  4هجم غىه اػدـهاز ، والصي 14/10/2012لل الحؼُي

 ػىاإلات. 

ر مً أػطة واحسة حطاء ؿهساء (: 10حسُو ضنم ) ت باللىاٍض ُّ /أيخىبط  14في  نلل الحؼُي ً أُو حـٍط

2012 

 ظشوف الاسدشهاد املىطلت الخاسيخ الاسم م

م 1 ت 14/10/2012 (ألام) ضزًني مٍط ُّ  الحؼُي

 مً أػطة -الجِف حطاء نلل

 واحسة

ت 14/10/2012  ػىاإلات حماُ حىان 2 ُّ  الحؼُي

ت 14/10/2012  ػىاإلات حماُ قساء 3 ُّ  الحؼُي

ت 14/10/2012  ػىاإلات حماُ حماغ 4 ُّ  الحؼُي

 

ر  إغسام مُساوّي  .11 ًاملت في زوما بخاٍض ، مساهمت نّىاث الجِف إلاسًىت زوما دالُ 25/10/2012ألػطة 

 . أقطاز مً أػطة واحسة مً آُ اللكسي 6ػهٍ قيها 

 

 

 

 ؿهساء (: 11حسُو ضنم )
 
ا ُّ ً أّوُ/أيخىبط  25في  مً أػطة واحسة جّم إغسامهم مُساه  2012حـٍط

 ظشوف الاسدشهاد املىطلت الخاسيخ الاسم م

 زوما 25/10/2012 اللكسي زًاب 1

 ًاملت أػطة - مُساوي إغسام

 زوما 25/10/2012 اللكسي زًاب مهىس 2

3  ُ  زوما 25/10/2012 اللكسي بخى

 زوما 25/10/2012 اللكسي مطوة 4

 زوما 25/10/2012 اللكسي مطام 5

 زوما 25/10/2012 اللكسي مىقو 6

 

منلل  .12 ُّ حامؼ غبس الهازض الحؼُني ، والصي اػتهسف 16/12/2012الحرمىى بٌحران اإلاُـ في  مذ

حن مً الحجط ألاػىز والخوامً، هجم غً  ٍّ ًاهذ جأوي هاظححن ػىض ومسضػت الكالىحت التي 
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حن مً الىاظححن، مػظمهم جحّىلىا إلى أؿالء ولم  ٍّ حن والؼىض ُّ الهلل غـطاث  الـهساء الكلؼٌُي

 
 
ف ػط 

 
تهم ح  .هٍى

 

منلل ؿاضع اإلاساضغ في  .13 ُّ  5هجم غنها اػدـهاز  ، 27/12/2012في الهاون الحرمىى بهصائل  مذ

 أشخاق  مً أػطة  واحسة  مً آُ ػالمت.

ر 12حسُو ضنم ) م الحرمىى بخاٍض ُّ /زٌؼمبر  27(: ؿهساء غائلت ػالمت في مذ  2012ًاهىن أُو

 ظشوف الاسدشهاد املىطلت الخاسيخ الاسم م

م الحرمىى 2012-12-27 الحاج دمحم غىن ػالمت  1 ُّ  مذ

 نلل ؿاضع اإلاساضغ حطاء

م الحرمىى 2012-12-27 مىس ى غىن ػالمت  2 ُّ  مذ

م الحرمىى 2012-12-27 ظهحر ػالمت  3 ُّ  مذ

م الحرمىى 2012-12-27 لؤي أحمس ػالمت 4 ُّ  مذ

م الحرمىى 2012-12-27 الٌكل غىن ػالمت 5 ُّ  مذ

 

منلل  .14 ُّ ُّ  مذ مؼ واحسة   ؿهساء مً غائلت   7وػهىي  17/01/2013ت بٌحران اإلاُـ في الحؼُي

 وحىز أؿالء غسًسة لـهساء لم ًخم  الخػّطف غليهم.

 

 

 

م13حسُو ضنم ) ُّ ت بٌحران اإلاُـ في  (: ؿهساء نلل مذ ُّ  2013ًاهىن زاوي/ًىاًط  17الحؼُي

 ظشوف الاسدشهاد املىطلت الخاسيخ الاسم م

ت 2013-01-17 مىاض ملٌكىالٌكلت  1 ُّ  الحؼُي

ت حطاء الهلل  ُّ م الحؼُي ُّ مجعضة في مذ

 بٌحران اإلاُـ غلى مىاُظ اإلاسهُحن

ت 2013-01-17 الٌكلت ؿُماء ضائس 2 ُّ  الحؼُي

ت 2013-01-17 الـهُسة مىاُ 3 ُّ  الحؼُي

ت 2013-01-17 الٌكلت هىض الـىضي 4 ُّ  الحؼُي

ت 2013-01-17 منى غبسهللا 5 ُّ  الحؼُي

ت 2013-01-17 الحاحت حمُلت 6 ُّ  الحؼُي

م غبسهللا 7 ت 2013-01-17 الٌكلت ٍض ُّ  الحؼُي

ت 2013-01-17 دمحم غازُ غبسهللا 8 ُّ  الحؼُي

ت 2013-01-17 الٌكلت حىحن غبسهللا 9 ُّ  الحؼُي



 ظشوف الاسدشهاد املىطلت الخاسيخ الاسم م

ت 2013-01-17 الٌكلت ػمط غبسهللا 10 ُّ  الحؼُي

ت 2013-01-17 الٌكلت حال غبسهللا 11 ُّ  الحؼُي

 

منلل  .15 ُّ أشخاق بُنهم أقطاز أػطة   5اػدـهس ، حُث 17/03/2013ػبِىت بالهصائل في  مذ

 واحسة  هدُجت الهصائل.

م ػبِىت في 14حسُو ضنم ) ُّ  2013آشاض/ماضغ  17(: ؿهساء نلل مذ

 ظشوف الاسدشهاد املىطلت الخاسيخ الاسم م

م ػبِىت 2013-03-17 أيهم معجل 1 ُّ  مذ

حطاء ػهىي غسة نصائل غلى 

م ػبِىت ُّ  مذ

م معجل 2 م ػبِىت 2013-03-17 مٍط ُّ  مذ

م ػبِىت 2013-03-17 غلي ًاػط معجل 3 ُّ  مذ

م ػبِىت 2013-03-17 دوطة العغل 4 ُّ  مذ

م ػبِىت 2013-03-17 محمىز مىس ى اللالح 5 ُّ  مذ

 

ىظ  .16 ر  دمؼت ؿهساء جحذ الخػصًب مً غائلت واحسة في غًط  27/03/2013بخاٍض

ر  15حسُو ضنم ) ىظ بخاٍض  2013آشاض/ماضغ  27(: ؿهساء جحذ الخػصًب مً غائلت واحسة في غًط

 ظشوف الاسدشهاد املىطلت الخاسيخ الاسم م

ىظ  2013-03-27 دالس الظاهط 1  غًط

 جحذ الخػصًب في قطع اإلاىٌهت

ىظ  2013-03-27 باػم الظاهط 2  غًط

ىظ  2013-03-27 باػل الظاهط 3  غًط

ه الظاهط 4 ىظ  2013-03-27 هٍع  غًط

ىظ  2013-03-27 لؤي الظاهط 5  غًط

مواحسة في  لخمؼت ؿهساء مً أػطة   غسام مُساوّي إ .17 ُّ ر  مذ  29/03/2013زضغا  بخاٍض

ر  (: ؿهساء ؤلاغسام اإلاُساوّي 16حسُو ضنم ) م زضغا بخاٍض ُّ   2013آشاض/ماضغ  29ألػطة  في مذ

 ظشوف الاسدشهاد املىطلت الخاسيخ الاسم الشكم

م زضغا 2013-03-29 أوؽ الىابلس ي   1 ُّ  مذ
م  ُّ ًاملت  في مذ مجعضة بحّو  أػطة  

زضغا غلى ًس ألامً الؼىضّي  حُث 

 في مجزلهم
 
ا ُّ  جم  إغسامهم مُساه

2 

م زضغا 2013-03-29 أبىاء أوؽ الىابلس ي الشالزت ُّ  3 مذ

4 

م زضغا 2013-03-29 ظوحت أوؽ الىابلس ي 5 ُّ  مذ
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مفي م الخهّس  نلل حّي   .18 ُّ ر أضن مذ ر -الحرمىى بلىاٍض هجم غنها ػهىي  01/04/2013أضن  بخاٍض

14 .
 
 ؿهُسا

ر أضن17حسُو ضنم ) م الحرمىى بلىاٍض ُّ ر -(: ؿهساء نلل حّي الخهسم في مذ  01أضن بخاٍض

ل   2013هِؼان/أبٍط

 ظشوف الاسدشهاد املىطلت الخاسيخ الاسم م

1 
 10الٌكل غامط قوُل ؿاهحن )

 ػىىاث(
م الحرمىى 01-04-2013 ُّ  مذ

م  ُّ حطاء نلل مذ

حي الخهسم -الحرمىى

 أضن-بلاضوخي أضن

م الحرمىى 2013-04-01 الٌكل غالء ًحيى حؼحن 2 ُّ  مذ

م الحرمىى 2013-04-01 ًاضم غبس اإلاػٌي 3 ُّ  مذ

م الحرمىى 2013-04-01 غاما( 15غمط غبس اإلاػٌي ) 4 ُّ  مذ

م الحرمىى 2013-04-01 دالس ناػم 5 ُّ  مذ

م الحرمىى 2013-04-01 دمحم مىحر إػماغُل 6 ُّ  مذ

م الحرمىى 2013-04-01 ؿازي غىن 7 ُّ  مذ

م الحرمىى 2013-04-01 ػمحر دمحم 8 ُّ  مذ

م الحرمىى 2013-04-01 حؼحن اإلابُى 9 ُّ  مذ

م الحرمىى 2013-04-01 الٌكل هبُل كالح 10 ُّ  مذ

م الحرمىى 2013-04-01 الٌكل غماز هجُب 11 ُّ  مذ

م الحرمىى 2013-04-01 الٌكل ػامط نباوي 12 ُّ  مذ

م الحرمىى 2013-04-01 الٌكل محمىز غامط 13 ُّ  مذ

م الحرمىى 2013-04-01 دلسون ػامُت 14 ُّ  مذ

 

منلل  .19 ُّ ر  مذ أشخاق حّطاء نصًكت   5حطاءه اػدـهس  28/04/2013دان الـُح بالهصائل بخاٍض

م ُّ  غلى الحاضة الـطنُت في اإلاذ

ر  18حسُو ضنم ) م دان الـُح بخاٍض ُّ ل  28(: ؿهساء نلل مذ  2013هِؼان/أبٍط

 ظشوف الاسدشهاد املىطلت الخاسيخ الاسم م

م دان الـُح 2013-04-28 دالس قوُل 1 ُّ  مذ
غلى الحاضة حطاء نصًكت 

 الـطنُت
م دان الـُح 2013-04-28 حؼحن أحمس هاهط 2 ُّ  مذ

م دان الـُح 2013-04-28 غلي حؼحن هاهط 3 ُّ  مذ

م دان الـُح 2013-04-28 هىقل ألاحمس 4 ُّ  مذ

 



ر  .20 ت و حػطّ  2013آب/أؾؼٌؽ  21بخاٍض تهذ الؿًى ُّ أوزي  ،اوي ُالٌُم بالؼالح  لهلل   اإلاػوم

 بُنهم 1429بحُاة أيثر مً 
 
  423 أيثر مً ؿهُسا

 
 الخػطّ  الـهساء، جم  . ومً بحن هؤالء ًكال

 
 33غلى  ف

 ُّ  قلؼٌُي
 
، بُنهم ؿهُسا

 
 مً غائلت   18ا

 
ت اإلاجُسُ -في ظملٍا )مً غائلت ؾاظي  واحسة   ؿهُسا وايس /نٍط

س  9وناضبهم البانحن هىاى(، إلاحخلت ونس قخح لهم بِذ غعاء مً أفي قلؼٌحن ا ؿهساء مً غائلت أبى ٍظ

تغائلت مىلىض في  ؿهساء مً 4وا، ن مً غائلت ؿيبىض في ظملٍافي ظملٍا، وؿهُس ُّ  .اإلاػوم

ُّ ُ(: ؿهساء مجعضة  الٌُم19حسُو ضنم ) ت واإلاػوم ر  اوي في الؿًى  2013آب/أؾؼٌؽ  21ت بخاٍض

 ظشوف الاسدشهاد املىطلت الخاسيخ الاسم م

  ظملٍا 2013-08-21 محمىز ػلُمان ؾاظي 1

 

 

 

ت زمـو ُمجعضة  الٌُم مً غائلت وايس  -اوي في ؾًى

ت اإلاجُسُ في قلؼٌحن اإلاحخلت ونس قخح لهم بِذ  /نٍط

 غعاء هىاى.

 

 

 

 

 

 ظملٍا 2013-08-21 مىى غلي حؼًُ ؾاظي 2

 ظملٍا 2013-08-21 محمىز ؾاظي قاًمت  3

 ظملٍا 2013-08-21 محمىز ؾاظي أػماء الٌكلت  4

 ظملٍا 2013-08-21 محمىز ؾاظي هبت الٌكلت  5

 ظملٍا 2013-08-21 محمىز ؾاظي ضًم الٌكلت  6

 ظملٍا 2013-08-21 محمىز ؾاظي غائـت الٌكلت  7

 ظملٍا 2013-08-21 محمىز ؾاظي ػلُمان الٌكل  8

 ظملٍا 2013-08-21 ًىػل ػلُمان ؾاظي 9

 ظملٍا 2013-08-21 ًمان ؾاظيإ 10

 ظملٍا 2013-08-21 ًىػل ؾاظي غبىز  11

 ظملٍا 2013-08-21 ًىػل ؾاظي بُان الٌكلت  12

 ظملٍا 2013-08-21 ًىػل ؾاظي محمس الٌكل  13

 ظملٍا 2013-08-21 ًىػل ؾاظي حىان الٌكلت  14

 ظملٍا 2013-08-21 محمس ػػس ؾاظي 15

 ظملٍا 2013-08-21 محمس ػػس ؾاظيظوحت  16

 ظملٍا 2013-08-21 محمس ػػس ؾاظيابً  -ًكل 17

 ظملٍا 2013-08-21 محمس ػػس ؾاظيابً  -ًكل 18

س 19  ظملٍا 2013-08-21 ظاهط حؼً أبى ٍظ

 

ت في الٌُمُاوي   مجعضة ت  زمـو ؾًى ُّ  واإلاػوم

 ظملٍا 2013-08-21 قخحُت حمس 20

س 21  ظملٍا 2013-08-21 ًحيى ظاهط أبى ٍظ

ً غلي مىس ى 22  ظملٍا 2013-08-21 وؼٍط

س 23  ظملٍا 2013-08-21 إًاز ًحيى أبى ٍظ

سضؿا ًحيى أبى  24  ظملٍا 2013-08-21 ٍظ

س 25  ظملٍا 2013-08-21 إيهاب ًحيى أبى ٍظ

س 26  ظملٍا 2013-08-21 ضها ًحيى أبى ٍظ
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 ظشوف الاسدشهاد املىطلت الخاسيخ الاسم م

س 27  ظملٍا 2013-08-21 ػمط ظاهط أبى ٍظ

 ظملٍا 2013-08-21 دمحم ؿيبىض  28

 ظملٍا 2013-08-21 دالس ؿيبىض  29

ت 2013-08-21 هاكط أحمس مىلىض  30 ُّ  اإلاػوم
ت ُالٌُممجعضة   ُّ ت زمـو واإلاػوم أػطة -اوي في ؾًى

كلحن  مً أب وأم ًو
ت 2013-08-21 مىاُ ملٌكى مىلىض  31 ُّ  اإلاػوم

ت 2013-08-21 الٌكل همام هاكط مىلىض  32 ُّ  اإلاػوم

ت 2013-08-21 الٌكل غمط هاكط مىلىض  33 ُّ  اإلاػوم

 

  119جم  جىزُو أيثر مً حُث ، جحذ الخػصًبالـهساء و  ػػاف الٌبيّ ؿهساء ؤلاؾازت وؤلا  .21
 
ؿهُسا

 في البُىث أو غلى  98و نوىا جحذ الخػصًب في سجىن الىظام، 
 
 جم إغسامهم مُساهُا

 
ؿهُسا

ًاملت، و   مً هاؿٌي ؤلاؾازت وؤلاػػاف الٌبي،  58أيثر مً منهم الحىاحط بُنهم أػط 
 
يما جم ؿهُسا

 .حرمىىاػتهساف الػسًس مً الىاؿٌحن اإلاػطوقحن في مذُم ال

ر 20حسُو ضنم ) م الحرمىى، ػهٌىا بخاٍض ُّ  08(: دمؼت ؿهساء هاؿٌحن في ؤلاؾازت في مذ

/ػبخمبر  2013أًلُى

 ظشوف الاسدشهاد املىطلت الخاسيخ الاسم م

م الحرمىى 2013-09-08 قازي أبى عجاج 1 ُّ  مذ
ىُااااااااااااات  ماااااااااااااً أغوااااااااااااااء الهُئااااااااااااات الًى

ت، ًااااااااااااااااهىا ًهىماااااااااااااااىن  ُّ الكلؼاااااااااااااااٌُي

اااااا
ّ
ت بااااااسوضهم الىػااااااٍُ فااااااي ههاااااال حش

اث الىظااام مهاباال غىاكااط نااىّ أحااس 

حااااااااااااااسي اليؼاااااااااااااااء إؤلاقااااااااااااااطاج غااااااااااااااً 

ُ لاسي حااحع الىظااام أوّ  اإلاػاخهالث

م وداللهاااااا جااااام  إًاااااالم  زاااااالر  ُّ اإلاذااااا

جاات  نااصائل هاااون غىااس ػاااحت الٍط

ي إلااااااى اػدـااااااهاز الخمؼاااااات مّمااااااا أزّ 

ًوإكابت   آدٍط

م الحرمىى 2013-09-08 حػكط دمحم )أبى دمحم( 2 ُّ  مذ

سان )أبى بؼام( 3 م الحرمىى 2013-09-08 دلُل ٍظ ُّ  مذ

مت 4 م الحرمىى 2013-09-08 محمىز غٍع ُّ  مذ

م الحرمىى 2013-09-09 غلي دمحم غتر 5 ُّ  مذ

 

 جحذ الخػصًب لؿاًت  119(: 21حسُو ضنم )
 
 .2014 ًاهىن الشاوي/ًىاًط 10ؿهُسا

 ظشوف الاسدشهاد املىطلت الخاسيخ الاسم م



 ظشوف الاسدشهاد املىطلت الخاسيخ الاسم م

 2011/04/20 هصًط حجحر 1
م  ُّ الػائسًً في مذ

 حمم

جحذ الخػصًب بػس اغخهاله في 

 أُو الـهط 

طي  2  2011/12/21 دمِؽ حؼً حٍط
م الطمل في  ُّ مذ

 الالشنُت

 16جحذ الخػصًب بػس اغخهاله في 

 2011أًاض 

 2012/01/23 ًحيى ػلمان )أبى دالس( 3
م الطمل في  ُّ مذ

 الالشنُت

وحسث حشخه في -جحذ الخػصًب 

ر  ني بخاٍض -1-23اإلاـكى الًى

ًان نس اغخهل مىص  2012 و

ً  ؿهٍط

 2012/02/13    ؿكُو ػػُس الػىن 4
م الػائسًً في  ُّ مذ

 حمم
 جحذ الخػصًب

م زضغا 2012/04/25    ضغس هواُ ػػس قىضة 5 ُّ  مذ

ر  جحذ الخػصًب، مػخهل مىص جاٍض

، غثر غلى حشخه  11-3-2012

ر    2012-4-25بخاٍض

 2012/05/09    دمحم ػامط أبىحمػت 6
م الطمل في  ُّ مذ

 الالشنُت

جحذ الخػصًب في سجً كُسهاًا 

ىغ في  -9-7بػس اغخهاله في ًًط

2011  

 جحذ الخػصًب الالشنُت 2012/05/09    أحمس بسض اللػبي 7

 جحذ الخػصًب الالشنُت 2012/05/23    محمىز قهس دلُل 8

 الشجطة -زضغا  2012/07/12 دمحم اإلالطي  9

جحذ الخػصًب في مكطظة ألامً 

الػؼٌطي بالشجطة وزقً 

ب   ٍط  باإلاٍع

ل هبىاوي 10  حلب 2012/07/13 قىظي ؿٍط

باألكل مهُم في الحؼٌت، 

 
 
اػدـهس جحذ الخػصًب مخأزطا

بجطاحه في سجً حلب اإلاطيعّي  

 بػس اغخهاله 

 جحذ الخػصًب زوما 2012/07/14 دمحم حػكط 11

م الحرمىى 2012/08/12    وائل دمحم اإلاجسالوي  12 ُّ  مذ

غلى ًس نّىاث الجِف بػس أن جم  

اغخهاله وهى مػخهٌل ػُاس يٌّ 

 ػابو 

م الحرمىى 2012/09/09 باػل كالح البؼخىوي 13 ُّ  مذ
وحسث حشخه في  -مؼ أدُه وائل 

 ؿاضع اإلاالٍي

م الحرمىى 2012/09/09 وائل كالح البؼخىوي 14 ُّ  مذ
وحسث حشخه في  -مؼ أدُه باػل 

 ؿاضع اإلاالٍي 



 of 82 19 صفحة

 

 ظشوف الاسدشهاد املىطلت الخاسيخ الاسم م

م الحرمىى 2012/09/13 ماهط أحمس الطبساوي  15 ُّ  مذ
جحذ الخػصًب لسي ألامً بػس 

 اغخهاله نبل ًىمحن

م الحرمىى 2012/09/13 إبطاهُم الؼُسي  16 ُّ  مذ

 حُث جّم الػشىض 
 
غسم مُساهُا

 
أ

غلى حشخه وغليها آزاض حػصًب 

 ؿسًس  

م الحرمىى 2012/09/13 أحمس مجسالوي   17 ُّ  مذ

ادخٌل نبل أًام وهى ؿهُو 

الـهُس وائل مجسالوي حُث جم 

الػشىض غلى حشخه وغليها آزاض 

 حػصًب ؿسًس 

م الحرمىى 2012/09/26 ضائس حجىج  18 ُّ  مذ
 في ًلسا وهى مً 

 
ا ُّ غسم مُساه

 
أ

 ػٍان حّي الػطوبت 

 ظملٍا 2012/09/29 إحؼان الـىضي 19
  -جحذ الخػصًب 

 
ًان محخجعا

ت  ُّ  لسي أحس الحىاحع ألامى

 ظملٍا 2012/09/29 غالء الـىضي 20
  -جحذ الخػصًب 

 
ًان محخجعا

ت  ُّ  لسي أحس الحىاحع ألامى

 ظملٍا 2012/09/29 محمىز حمس 21
  -جحذ الخػصًب 

 
ًان محخجعا

ت  ُّ  لسي أحس الحىاحع ألامى

اجىت  22  حىبط 2012/10/19 غبس هللا ٍظ
جحذ الخػصًب بػس اغخهاله إلاسة 

20  
 
 ًىما

 2012/10/23 أوؽ مـمف  23
م الػائسًً في  ُّ مذ

 حماة

ُ  زام   جحذ الخػصًب بػس اغخها

 وهلل الـهط 
 
 ؿهطا

م الحرمىى 2012/10/26 ضاؿس أبى ضاؿس  24 ُّ  مذ

جحذ الخػصًب، غثر غلى حشخه 

ت  نطب مبنى اإلاذابطاث الجٍى

بػس وغليها آزاض حػصًب، وشلَ 

 قهسه في مىخلل الـهط

م دان الـُح 2012/10/26 ػىت( 60ًبِب قلؼٌُني ) 25 ُّ  مذ

وحسث حشخه  -جحذ الخػصًب

 في معاضع زضوؿا بػس أن 
 
مطمُت

اغخهلخه نّىاث ألامً نبل ًىم مً 

 معضغخه

م الحرمىى 2012/10/28 اللُسالوي دمحم اللالح  26 ُّ  مذ

بػس ًىم مً ادخٌاقه، وهى 

كاحب كُسلُت الخٌُب في 

م الحرمىى ؿاضع حُكا  ُّ  مذ
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م الحرمىى 2012/11/07 غماز دمحم إبطاهُم الُىػل      27 ُّ  مذ

إغسام مُساوي/جحذ الخػصًب، 

ادخٌل في مىٌهت صحىاًا مً 

ت وغثر غلى  ُّ نبل اللجان الـػب

 حشخه في مـكى اإلاىاػاة

م الحرمىى 2012/11/10 ػامح الخُاُ  28 ُّ  مذ
جحذ الخػصًب بػس أن ادخٌكه 

 ألامً مً اإلاـكى

 الحجط ألاػىز 2012/11/23 إبطاهُم كالح   29

إغسام مُساوي/جحذ الخػصًب، 

مؼ ؿهُهه إيهاب حُث غثر غلى 

حشخيهما وغليها أزاض حػصًب  

 واضحت  

 الحجط ألاػىز 2012/11/23 إيهاب كالح 30

إغسام مُساوي/جحذ الخػصًب، 

مؼ ؿهُهه إبطاهُم حُث غثر غلى 

حشخيهما وغليها أزاض حػصًب  

 واضحت  

م زضغا 2012/12/16 هُاء دلُل الهسًطي   31 ُّ  مذ
جحذ الخػصًب. مػخهل مىص ؿهط 

 ضموان

32 
دمحم غبس هللا الػبس أبى قاضغ ) 

 أبى غىتر( 
2012/12/26 

م الػائسًً في  ُّ مذ

 حمم

جحذ الخػصًب في قطع ألامً 

 الػؼٌطي في مسًىت حمم 

م الحرمىى 2012/12/31 ًه حؼحن  33 ُّ  مذ

إغسام مُساوي/جحذ الخػصًب. 

ت إلؾازت  مً مخٌىعي الهُئت الخحًر

الـػب الكلؼٌُني. قهس مؼ غمط 

الحاضر أزىاء دطوحهما لجلب 

م الحرمىى  ُّ  الخبز إلاذ

م  2012/12/31 غمط الحاضر 34 ُّ  الحرمىىمذ

إغسام مُساوي/جحذ الخػصًب. 

ت إلؾازت  مً مخٌىعي الهُئت الخحًر

الـػب الكلؼٌُني. قهس مؼ ًه 

حؼحن أزىاء دطوحهما لجلب 

م الحرمىى  ُّ  الخبز إلاذ

35 
ػامط غشمان غشمان )أبى 

 اللُث (
م الحرمىى 2013/01/08 ُّ  مذ

إزط حػطهه للوطب غلى ضأػه 

،  15غلى أحس الحىاحع مىص 
 
ًىما

 مً ػٍان ؿاضع قلؼٌحن وهى

م الحرمىى 2013/01/12 إًاز أحمس مىغس  36 ُّ  مذ

جحذ الخػصًب بػس ادخٌاقه مً 

م غلى  ُّ نبل الحاحع في أُو اإلاذ

دلُكت مـازة إزط حػطههم لكخاة 
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ً ًىما  مىص غـٍط

م الحرمىى 2013/01/18 أحمس هجساث ظاهط 37 ُّ  مذ

 لسي ألامً مىص هحى 
 
ًان مذٌىقا

وحسث آزاض  -زالزت أػابُؼ 

ػىاث الؼٍايحن غلى  الخػصًب ًو

 حؼسه 

م الحرمىى 2013/01/23 هسًم دالس الؿىُم  38 ُّ  مذ

جحذ الخػصًب. وهى مً أهالي 

ؼًٌ  ت الـطنُت في زضغا َو الؿاٍض

م الحرمىى في زمـو ُّ  في مذ

 2013/01/28 بـحر كبحُت )أبى وػام(  39
م الػائسًً في  ُّ مذ

 حمم

 لسي  -جحذ الخػصًب
 
ًان مػخهال

الىظام مىص أػبىع  وهى كاحب 

 مٌخبت البـحر

 الكحامت-زمـو 2013/02/21 ػالم بُاغت  40

ؿهُو الـهُس ػمحر بُاغت، 

اػدـهسا جحذ الخػصًب بػس 

 ؿهط  مً اغخهالهما

 الكحامت-زمـو 2013/02/21 ػمحر بُاغت  41

بُاغت، ؿهُو الـهُس ػالم 

اػدـهسا جحذ الخػصًب بػس 

 ؿهط  مً اغخهالهما

م الحرمىى 2013/03/09 دمحم بـحر بهلت  42 ُّ  مذ

جحذ الخػصًب، بػس اغخهاله في 

س غلى  أحس الكطوع ألامىُت إلاسة جٍع

 ػخت أؿهط.

م الحرمىى 2013/03/09 دمحم هىض اإلالطي   43 ُّ  مذ
جحذ الخػصًب/جلكُت في 

 مػخهالث الىظام

ىظ  2013/03/27 دالس الظاهط  44  جحذ الخػصًب في قطع اإلاىٌهت  غًط

ىظ  2013/03/27 باػم الظاهط 45  جحذ الخػصًب في قطع اإلاىٌهت  غًط

ىظ  2013/03/27 باػل الظاهط 46  جحذ الخػصًب في قطع اإلاىٌهت  غًط

ه الظاهط 47 ىظ  2013/03/27 هٍع  جحذ الخػصًب في قطع اإلاىٌهت  غًط

ىظ  2013/03/27 لؤي الظاهط 48  جحذ الخػصًب في قطع اإلاىٌهت  غًط

 زّمط 2013/04/02 أحمس حؼحن الخٌُب  49
جحذ الخػصًب في أحس قطوع 

 ألامً الؼىضّي 

 جحذ الخػصًب في قطع الخٌُب العبساوي 2013/04/17 دمحم دمحم  50

م الحرمىى 2013/05/01 حؼحن زولت  51 ُّ جحذ الخػصًب في سجً كُسهاًا  مذ
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 اغخهاله لػسة أؿهطبػس 

ىظ  2013/05/01 حؼحن مكلح الطاؿس  52  حسًسة غًط
اػدـهس بػس -حطاء الخػصًب

 ونذ نلحر مً ؤلاقطاج غىه 

 2013/05/02 دالس حهاز الؼػسي  53
م الػائسًً في  ُّ مذ

 حمم
 جحذ الخػصًب في سجىن الىظام

 2013/05/07 ػلُم الـبٌي  54
م الػائسًً في  ُّ مذ

 حمم

جحذ الخػصًب في قطع ألامً  

 الػؼٌطّي 

(  56دمحم غِس ى أبى الخحر ) 55
 
 2013/05/07 غاما

م الػائسًً في  ُّ مذ

 حمم

إغسام مُساوي. ادخٌل ًىم 

غلى أحس  2013-05-03الخمِؽ 

 الحىاحع ألامىُت في مسًىت حمم

م الحرمىى 2013/05/14 هواُ حهاز ػػسًت  56 ُّ  مذ
مؼ أدُه ًامً. اػدـهسا جحذ 

 الخػصًب في قطوع ألامً الؼىضّي 

م الحرمىى 2013/05/14 ًامً حهاز ػػسًت 57 ُّ  مذ
مؼ أدُه هواُ. اػدـهسا جحذ 

 الخػصًب في قطوع ألامً الؼىضّي 

م الحرمىى 2013/05/19 غالء بٍاض  58 ُّ  مذ

جحذ الخػصًب. مػخهل مىص أيثر 

مً ػخت أؿهط في سجىن الىظام 

 الؼىضّي  

م الحرمىى 2013/05/19 ػػُس غعوظ  59 ُّ  مذ

جحذ الخػصًب. مػخهل مىص أيثر 

مً ػخت أؿهط في سجىن الىظام 

 الؼىضّي  

يب 2013/05/21 دمحم غٌىة  60  الؼُسة ٍظ

جحذ الخػصًب في قطوع ألامً، 

وهى ًالٌب في ًلُه آلازاب في 

 حامػت زمـو 

 جحذ الخػصًب في ألامً الػؼٌطّي  زّمط 2013/05/24 إبطاهُم غبس الحكُظ  61

ؽ  62  2013/05/30 دمحم أحمس إزَض
م الػائسًً في  ُّ مذ

 حمم

جحذ الخػصًب في قطع ألامً 

 الػؼٌطّي 

م زضغا 2013/06/02 دمحم قُلل الػِس ى  63 ُّ  مذ
جحذ الخػصًب وهى مػخهٌل مىص 

 أيثر مً ػخت أؿهط

 2013/06/13 أؿطف ػطحان  64
م الػائسًً في ُّ  مذ

 حمم

جحذ الخػصًب في سجىن الىظام 

الؼىضّي في قطع ألامً الجىّي، 

 أًام. 10بػس اغخهاله نبل 

 2013/06/15 كبحي الىاًىض  65
ؿاضع -زمـو

 ألامحن

جحذ الخػصًب في سجىن الىظام. 

 مً ػٍان ؿاضع ألامحن
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 زّمط 2013/06/17 حؼً أبى ًُىن   66

جحذ الخػصًب في قطع ألامً 

. غؼٌطّي في حِف 215الػؼٌطّي 

ط   الخحٍط

 زّمط 2013/06/17 دمحم أبى ًُىن  67
جحذ الخػصًب في قطع ألامً 

  215الػؼٌطّي 

سان الؼهلي 68 م الحرمىى 2013/06/20 قطاغ ٍظ ُّ  جحذ الخػصًب في سجىن الىظام مذ

س  69 م الحرمىى 2013/06/27 أمحر أبى ٍظ ُّ  الخػصًب في سجىن الىظامجحذ  مذ

 2013/07/07 ضاؾب الجش ي 70
م الػائسًً في  ُّ مذ

 حمم
 جحذ الخػصًب في سجىن الىظام 

س  71 ىظ  2013/07/10 الٌبِب باػل ملٌكى ػٍى  حسًسة غًط

جحذ الخػصًب بػس اغخهاله مً 

نبل ألامً نبل زالزت أؿهط. 

مخٌىع في الهالُ ألاحمط 

ىظ  ، وضئِؽ ههٌت غًط  الؼىضّي 

م الحرمىى 2013/07/12 غبس هللا ؿٌطي أحمس دىُكؽ  72 ُّ  مذ
جحذ الخػصًب في سجىن الىظام 

 الؼىضي

73 
مىحر دمحم أبى هاكط )أبى 

 إسحو(
م ػبِىت 2013/07/14 ُّ  جحذ الخػصًب في قطع قلؼٌحن مذ

م الحرمىى 2013/08/06 غبس الطحُم دمحم مىغس  74 ُّ  مذ

جحذ الخػصًب في أحس أقطع ألامً 

حُث اغخهل في حّي العاهطة بػس 

م مىص نطابت  ُّ دطوحه مً اإلاذ

 ألاػبىع 

ت 2013/08/07 هـام نبالوي )أبى هاكط( 75 ُّ  الحؼُي

جحذ الخػصًب إزط اغخهاله نبل 

مؼؤوُ في حطيت قخح  -ؿهط 

 )الاهخكاهت(

م الحرمىى 2013/08/08 غماز غبس الحكُظ 76 ُّ  مذ

حشخه في مـكى اإلاجتهس  وحسث

-08-07بػس أن جم  دٌكه ًىم 

2013 

77 

 -مىغس اإلاىغس )أبى الحٌم(

نُازيٌّ باضٌظ في إنلُم حطيت قخح 

 في ػىضٍا 

م الحرمىى 2013/08/25 ُّ  مذ
جحذ الخػصًب في سجىن الىظام 

 الؼىضي

 2013/08/29 غماض قاضغ  78
م الطمل في  ُّ مذ

 الالشنُت

اغخهاله مىص جحذ الخػصًب بػس 

ً  ؿهٍط
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م الحرمىى 2013/09/10 ًاػط إبطاهُم الجىزة  79 ُّ  مذ

جحذ الخػصًب في سجىن الىظام 

الؼىضّي  وهى مػخهٌل مىص ؿهط 

جم  إبالؽ أهله  -2012/ 12

ر  ،  9/9/2013باػدـهازه بخاٍض

 ونس اػدـهس في قترة  ػابهت  

م الحرمىى 2013/09/11 دالس دمحم بٌطاوي  80 ُّ  مذ

الخػصًب في سجىن الىظام جحذ 

 8الؼىضّي  بػس اغخهاُ زام إلاسة 

 ؿبابيٌّ وإؾاسيٌّ 
ٌ
ؿهىض، وهى هاؿٍ

في مؤػؼت حكطا ، ونس اػدـهس 

 في قترة  ػابهت  

م الحرمىى 2013/09/11 ػامط أبى الهًٌ  81 ُّ  مذ

جحذ الخػصًب في سجىن الىظام 

الؼىضّي  بػس اغخهاله في ؿهط 

ً الشاوي الػام اإلااض ي، وهى  حـٍط

، ونس اػدـهس في   إؾاسيٌّ
ٌ
هاؿٍ

 قترة  ػابهت  

م الحرمىى 2013/09/11 وػام ػػُس ضؿسان  82 ُّ  مذ

جحذ الخػصًب في سجىن الىظام 

 إؾاسّي وجم  
ٌ
الؼىضّي وهى هاؿٍ

ر  إبالؽ أهله باػدـهازه بخاٍض

، ونس اػدـهس في 11/9/2013

 قترة  ػابهت  

83  ً م  2013/09/12 ػامط ػػُس غمٍط ُّ  الحرمىىمذ

جحذ الخػصًب في سجىن الىظام 

 إؾاسّي  مً 
ٌ
الؼىضّي  وهى هاؿٍ

ػٍان نسػُا اغخهل في الـهط 

 2013ألاُو مً غام 

م الحرمىى 2013/09/21 اػامت الخوطاء  84 ُّ  مذ

جحذ الخػصًب في سجىن الىظام 

ر  الؼىضي ، ونس اػدـهس بخاٍض

ولًٌ لم ًبلـ اهله  9/8/2013

ر الُىم   حتى جاٍض

م دان الـُح 2013/09/22 غمط غبس الؼالم 85 ُّ  مذ
جحذ الخػصًب في مػخهالث 

 الىظام

م دان الـُح 2013/09/22 زائط الخٌُب 86 ُّ  مذ
جحذ الخػصًب في مػخهالث 

 الىظام

م دان الـُح 2013/09/22 أحمس حؼحن دمِؽ 87 ُّ  مذ
جحذ الخػصًب في مػخهالث 

 الىظام
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88 
أحمس غِس ى الؼهلي " أبى 

 نص ي " 
 اإلاعة 2013/09/26

جحذ الخػصًب في سجىن الىظام 

مػخهل مىص مىخلل ؿهط أًاض  -

ر  بلـ شووه بأن جاٍض
 
اإلااض ي حُث أ

   11/6/2013وقاجه 

م دان الـُح 2013/10/01 احمس حؼحن هاهط  89 ُّ  مذ
جحذ الخػصًب في مػخهالث 

 الىظام

م دان الـُح 2013/10/03 ػامط شًب بطشوغت   90 ُّ  مذ
الخػصًب في مػخهالث جحذ 

 الىظام

91 
غسهان ًىػل ؿهابي " ابى 

 الػع " 
م الحرمىى 2013/10/14 ُّ  مذ

جحذ الخػصًب في مػخهالث 

الىظام الؼىضي و ًبلـ مً الػمط 

 غام  60الاا 

از دمحم الطؿسان  92 م الحرمىى 2013/10/20 ٍظ ُّ  مذ
جحذ الخػصًب/جلكُت مً نبل 

 الىظام في مػخهل مٌاض اإلاعة 

م الحرمىى 2013/10/20 إًاز دمحم الطؿسان  93 ُّ  مذ
جحذ الخػصًب/جلكُت مً نبل 

 الىظام في مػخهل مٌاض اإلاعة 

م الحرمىى 2013/10/20 بهاء غلام كهط  94 ُّ  مذ
جحذ الخػصًب/جلكُت مً نبل 

 الىظام في مػخهل مٌاض اإلاعة 

م الحرمىى 2013/10/20 وئام أحمس ًه  95 ُّ  مذ
جحذ الخػصًب/جلكُت مً نبل 

 الىظام في مػخهل مٌاض اإلاعة 

ا ًىػل غطقاث  96 م الحرمىى 2013/10/20 ظيٍط ُّ  مذ
جحذ الخػصًب/جلكُت مً نبل 

 الىظام في مػخهل مٌاض اإلاعة 

س إبطاهُم اإلالطي  97 م الحرمىى 2013/10/20 مٍؤ ُّ  مذ
جحذ الخػصًب/جلكُت مً نبل 

 الىظام في مػخهل مٌاض اإلاعة 

ل الػىزة  98 م الحرمىى 2013/10/20 حؼام حبًر ُّ  مذ
جحذ الخػصًب/جلكُت مً نبل 

 الىظام في مػخهل مٌاض اإلاعة 

ل الػىزة  99 م الحرمىى 2013/10/20 كسام حبًر ُّ  مذ
جحذ الخػصًب/جلكُت مً نبل 

 الىظام في مػخهل مٌاض اإلاعة 

م الحرمىى 2013/10/20 مطوان ًاػط أبى ؿيب  100 ُّ  مذ
جحذ الخػصًب/جلكُت مً نبل 

 الىظام في مػخهل مٌاض اإلاعة 

ىن  2013/11/05 دمحم ناػم غمط  101
ّ
م دان زه ُّ  مذ

جحذ الخػصًب/إغسام مُساوي في 

 مػخهالث الىظام

ىن  2013/11/05 ؾُار ناػم غمط  102
ّ
م دان زه ُّ جحذ الخػصًب/إغسام مُساوي في  مذ



 ظشوف الاسدشهاد املىطلت الخاسيخ الاسم م

 مػخهالث الىظام

ىن  2013/11/05 بهجذ ٌػهىب   103
ّ
م دان زه ُّ  مذ

جحذ الخػصًب/إغسام مُساوي في 

 مػخهالث الىظام

م الحرمىى 2013/11/11 ماهط أحمس هلاض  104 ُّ  مذ

جحذ الخػصًب في سجىن الىظام، 

وهى مً ػٍان ؿاضع ككىضٍت في 

 9مذُم الحرمىى ومػخهل مىص 

 أؿهط 

  19غبس اللٌُل الؼػُس  105
 
م  2013/11/23 غاما ُّ  الحرمىىمذ

جحذ الخػصًب في سجً كُسهاًا  

ًان ًؤزي دسمخه الالعامُت   .

ط  ت في حِف الخحٍط الػؼٌٍط

الكلؼٌُني غىسما جم جىنُكه 

وسجىه في سجً كُسهاًا 

الػؼٌطي لِؼدـهس جحذ 

 الخػصًب.

 جحذ الخػصًب في سجىن الىظام  ضيً السًً 2013/12/01  أيهم غشمان  106

م الحرمىى 2013/12/05 غبس الطظام غازُ دلل 107 ُّ  مذ

جم اغخهاله غلى -جحذ الخػصًب 

الحاحع أُو اإلاذُم بخاضخ 

و الُىم نامذ  2013\6\18

الؼلٌاث الؼىضٍت بئبالؽ أهله 

بالحوىض إلػخالم الجشمان مً 

ً الػؼٌطي   مـكى حـٍط

م الحرمىى 2013/12/11 أواؽ غاباس الحكُاظ  108 ُّ  مذ
جحذ الخػصًب/جلكُت في 

 الىظاممػخهالث 

م الحرمىى 2013/12/14 اػماغُل حؼً غبىز  109 ُّ  مذ

جحذ الخػصًب/جلكُت في 

مػخهالث الىظام . غلما اهه 

با  اغخهل نبل غام وهلل وجهٍط

واقطج غىه الحها ، لُػخهل مطة 

ادطي مىص حىالي الؼخت اؿهط . 

وهى ٌػمل في ػكاضة قلؼٌحن 

 بسمـو 

م  2013/12/17 حؼان حؼان  110 ُّ  الحرمىىمذ

جحذ الخػصًب/جلكُت في 

مػخهالث الىظام، وهى قىان 

 وهاؿٍ قلؼٌُني 
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ل أبى ؿازي  111 م الحرمىى 2013/12/18 ػمحر ولٍى ُّ  مذ
جحذ الخػصًب/جلكُت في 

 مػخهالث الىظام

م الحرمىى 2013/12/22 قازي زاووز حبالي 112 ُّ  مذ
جحذ الخػصًب /جلكُت زادل 

 مػخهالث الىظام 

113 
ؿازي ابطاهُم الجبالي "ابى 

 ػٌىسض "
م الحرمىى 2013/12/22 ُّ  مذ

جحذ الخػصًب /جلكُت زادل 

 مػخهالث الىظام 

ىظ  2013/12/23 ضامي اإلالطي  114  غًط
دالُ اإلاػاضى السائطة نطب اللىاء 

 في دان الـُح  68

م الحرمىى 2013/12/24 مىخلط أحمس ؾىاًم  115 ُّ  مذ

جحذ الخػصًب /جلكُت زادل 

وهى مػخهل  -مػخهالث الىظام

مىص دمؼت ؿهىض غلى حاحع 

مىٌهت زمط ونس اػدـهس مىص 

غـطة اًام والُىم نس وكل دبر 

 اػدـهازه زادل اإلاػخهل 

ا 116  2013/12/24 دمحم أبى ٍض
م الػائسًً في  ُّ مذ

 حمم

جحذ الخػصًب /جلكُت في 

اغخهل مً غلى -سجىن الىظام 

ر مسدل  اإلاذُم بخاٍض

26/7/2013 

 2013/12/24 بحاض هاكُل  117
م الطمل في  ُّ مذ

 الالشنُت

جحذ الخػصًب في سجىن الىظام 

 الؼىضي بػس اؿهط غلى اغخهاله

م الحرمىى 2013/12/31 دمحم غمط الؼهلي "ابى الهُشم" 118 ُّ  مذ

جحذ الخػصًب /جلكُت زادل 

بػس اغخهاله  -مػخهالث الىظام

 مىص غسة اػابُؼ

119 
  الاػخاش " احمس مىلىض 

 أبى أوؽ 
م الحرمىى 2014/01/07 ُّ  مذ

جحذ الخػصًب /جلكُت زادل 

 مػخهالث الىظام

 

 

 



 

 
 
مجمىغت احلائُاث الشىضة الؼىضٍت، والتي أكسضث الاحلائُت الخكلُلُت اإلاطقهت، والتي حػمل حالُا

 ؿبٌت" مجمىغت همًالجمهىضٍت السًمهطاًُت"، بسأث الػمل  زضاػاثفي نؼم الاحلاء في "مطيع 

ل، أو حهت يبأ الاضجباي وزون  شاجُت بئمٍاهُاث 2012   غام في "الؼىضٍت  الشىضة مؼ الخوامً  حُث جمٍى

ت احلائُاث جحسًثفي  غملذ ُ  والتي الؼىضي الىظام  حطائم ضحاًا إلاجمل ؿهٍط  غسز مجمىع جدىاو

ً،  والىاظححن واإلاكهىزًً واإلاػخهلحن والجطحى الـهساء   واإلاهجٍط
 
في ملازضها غلى جهاًؼ  مػخمسة

، مؼ جٌبُو بػى وؿبٍاث حهىم ؤلاوؼان الػاملت في الاحلائُاثاإلاػلىماث اإلاؼخهاة مً الهُئاث 

اإلاػاًحر الاحلائُت التي جخػلو بخسنُو ألاضنام ومهاضهتها والخصحُح اإلاؼخمط للبُاهاث، وحؼاب بػى 

ط التي اإلاؤؿ طاث الاحلائُت  اإلاخػلهت بػسز وجىاجط ػهىي الطحاًا، مؼ ألادص بػحن الاغخباض للخهاٍض

جلسض غً هُئت ألامم اإلاخحسة بهصا الخلىق. مجمىغت احلائُاث الشىضة الؼىضٍت جهىم يصلَ 

بئغساز احلائُاث جكلُلُت للـهساء الكلؼٌُيُحن بالخػاون مؼ هاؿٌحن قلؼٌُيُحن في مذخلل 

جمىغاث واللكحاث الىاؿٌت في اإلاذُماث الكلؼٌُيُت وبػى الهُئاث مشل واإلا ي الؼىضٍتألاضاض 

ت بهصا الخلىق.الطابٌت الكلؼٌُيُت لحهىم ؤلاوؼان/ػىضٍا  ، مؼ وـط احلائُاث ؿهٍط
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ظشوف الاستشهاداملىطقتالتاسيخالاسمم

ان1 م الحرمى2011/06/05٥زالض ٍع ُّ تمس ُّ ال٣ُاصة الٗاّمت في أخضار الدالهت بٗض حكُِ٘ قهضاء الى٨ؿت-بغنام الجبهت الكٗب

م الحرمى2011/06/05٥عامي أخمض أبى نُام2 ُّ تمس ُّ ال٣ُاصة الٗاّمت في أخضار الدالهت بٗض حكُِ٘ قهضاء الى٨ؿت-بغنام الجبهت الكٗب

م الحرمى2011/06/05٥   هانغ مباع3٥ ُّ تمس ُّ ال٣ُاصة الٗاّمت في أخضار الدالهت بٗض حكُِ٘ قهضاء الى٨ؿت-بغنام الجبهت الكٗب

م الحرمى2011/07/03٥ًامً الؿٗضي4 ُّ غ الٟلؿُُني  مس اؾدكهض في ٢ُىا ٢غب مٗؿ٨غ حِل الخدٍغ

م الحرمى2011/10/15٥ٖالء ٖبض هللا همغ الؿهلي5 ُّ بغنام الكّبُدت زال٫ حكُِ٘ الكهُض ئبغاهُم قِبان في اإلاُضانمس

م الحرمى2011/12/23٥حما٫ أبى ماض ي6 ُّ دت في ٦ٟغ ؾىؾتمس
ّ
جٟجحر ؾُاعة مٟخ

م الحرمى2012/03/01٥ٖبض الىانغ ٖبض الغخمً م٣ُاعي7 ُّ غ الٟلؿُُني مس اٚخُل في ؾُاعجه- ٣ُٖض في حِل الخدٍغ

م الحرمى2012/03/05٥زلضون زلُٟت8 ُّ اعجه أل٢اعبهمس ا أزىاء ٍػ بغنام ألامً في صٖع

م الحرمى2012/04/15٥حهاص ٦ٗىف9 ُّ م الحرمى٥ مً ٢بل حهٍت مجهىلتمس ُّ جٟجحر ؾُاعجه في مس

م الحرمى2012/05/03٥مهىض ؾلُمان ُُٖت10 ُّ ممس ُّ بغنام اقدبا٧اث في اإلاس

م الحرمى2012/06/05٥أهىع الؿ٣ا11 ُّ غ الٟلؿُُنيمس اٚخُل بخٟجحر ؾُاعجه- ٖمُض َبِب في حِل الخدٍغ

م الحرمى٦2012/06/09٥ىان مدمىص الؿهلي12 ُّ بغنام الكّبُدت في الخًامًمس

م الحرمى2012/07/07٥عائض ٖبض الح13٤ ُّ حغاء اقدبا٧اث في الخًامًمس

م الحرمى2012/07/13٥ئًاؽ ٞغخاث14 ُّ بغنام ألامً ٖلى اإلآاهغةمس

م الحرمى٠ُٟٖ2012/07/13٥ مهُٟى15 ُّ بغنام ألامً ٖلى اإلآاهغةمس

م الحرمى2012/07/13٥أوـ بغعي16 ُّ بغنام ألامً ٖلى اإلآاهغةمس

م الحرمى2012/07/13٥ٖامغ الحجت17 ُّ بغنام ألامً ٖلى اإلآاهغةمس

م الحرمى2012/07/13٥( ؾىت15)ًؼن هانغ الدًغا  18 ُّ بغنام ألامً ٖلى اإلآاهغةمس

م الحرمى2012/07/13٥(أبى عامؼ )أخمض الؿهلي 19 ُّ ئٖضام مُضاوي بغنام ألامًمس

م الحرمى2012/07/15٥   خماصة أبى عاقض20 ُّ بغنام ألامًمس

م الحرمى2012/07/17٥أخمض دمحم بضع21 ُّ بغنام ألامً والجِلمس

م الحرمى2012/07/18٥أؾامت ٦ىٗان22 ُّ م الحرمى٥مس ُّ حغاء ٢ه٠ الجِل ٖلى مس

م الحرمى2012/07/18٥خؿحن حلبٍى23 ُّ بُل٤ٍ هاعّي في ْغوٝ مجهىلتمس

م الحرمى2012/07/18٥عأٞذ بغهاوي24 ُّ م الحرمى٥مس ُّ حغاء ٢ه٠ الجِل ٖلى مس

م الحرمى2012/07/18٥ٖالء الىىانغة25 ُّ م الحرمى٥مس ُّ حغاء ٢ه٠ الجِل ٖلى مس
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م الحرمى2012/07/18٥   ٖماص مدمىص الىمغاوي26 ُّ م الحرمى٥مس ُّ حغاء ٢ه٠ الجِل ٖلى مس

م الحرمى2012/07/18٥دمحم ق٨غي دمحم27 ُّ م الحرمى٥مس ُّ حغاء ٢ه٠ الجِل ٖلى مس

م الحرمى2012/07/18٥دمحم ٖبض الىانغ28 ُّ م الحرمى٥مس ُّ حغاء ٢ه٠ الجِل ٖلى مس

م الحرمى2012/07/18٥دمحم ٚىُم29 ُّ م الحرمى٥مس ُّ حغاء ٢ه٠ الجِل ٖلى مس

م الحرمى2012/07/19٥أخمض الضوخي30 ُّ حغاء ٢ه٠ الجِل ٖلى الحجغ ألاؾىصمس

م الحرمى2012/07/19٥   دمحم ٖبض الىانغ حُاب31 ُّ بُل٤ٍ هاعّيمس

بُل32 م الحرمى2012/07/20٥عامي زَغ ُّ بغنام ٢ّىام في الخًامًمس

م الحرمى2012/07/20٥ٖالء نبُذ33 ُّ م الحرمى٥مس ُّ حغاء ٢ه٠ الجِل ٖلى مس

م الحرمى2012/07/24٥جامغ خمض34 ُّ بغنام ٢ّىام في مى٣ُت ال٣ضممس

م الحرمى2012/07/24٥ٖلي زالض ٢بُٗت35 ُّ  بجغاخه بغنام ٢ىاممس
ً
مخأزغا

م الحرمى2012/07/26٥باؾل ٠ُٟٖ حلبٍى36 ُّ م الحرمى٥مس ُّ حغاء ٢ه٠ الجِل ٖلى مس

م الحرمى2012/07/26٥   دمحم أخمض أبى زالض37 ُّ بغنام الجِلمس

٤ الؿُض38 م الحرمى2012/07/26٥مٞى ُّ بغنام ألامًمس

م الحرمى2012/07/28٥بؿام مدمىص ب٨غاوي39 ُّ حغاء ٢ه٠ الجِل ٖلى الحجغ ألاؾىصمس

م الحرمى2012/07/28٥ٖبض الغػا١ ئؾماُٖل سحُم40 ُّ غ الٟلؿُُني مس اٚخُل في ٍع٠ صمك٤- ٖمُض في حِل الخدٍغ

م الحرمى2012/07/28٥مدمىص هُشم ٣ُٖلت41 ُّ غ الٟلؿُُني مس اٚخُل في ٍع٠ صمك٤- حِل الخدٍغ

م الحرمى2012/08/02٥الُٟل ئبغاهُم ٖلي الُلىػي42 ُّ حغاء ؾ٣ٍى ٢ظائ٠ ٖلى قإع الجاٖىهتمس

م الحرمى2012/08/02٥الُٟل أوـ أخمض الُلىػي43 ُّ حغاء ؾ٣ٍى ٢ظائ٠ ٖلى قإع الجاٖىهتمس

م الحرمى2012/08/02٥أخمض دمحم َٖغكت44 ُّ حغاء ؾ٣ٍى ٢ظائ٠ ٖلى قإع الجاٖىهتمس

م الحرمى2012/08/02٥أؾامت أ٦غم َٖغكت45 ُّ حغاء ؾ٣ٍى ٢ظائ٠ ٖلى قإع الجاٖىهتمس

م الحرمى2012/08/02٥بهاء أًىب46 ُّ حغاء ؾ٣ٍى ٢ظائ٠ ٖلى قإع الجاٖىهتمس

م الحرمى2012/08/02٥خؿام ؾالمت47 ُّ حغاء ؾ٣ٍى ٢ظائ٠ ٖلى قإع الجاٖىهتمس

م الحرمى2012/08/02٥زحرو أخمض خمُضة48 ُّ حغاء ؾ٣ٍى ٢ظائ٠ ٖلى قإع الجاٖىهتمس

م الحرمى2012/08/02٥ ٖبض هللا الهالح49 ُّ حغاء ؾ٣ٍى ٢ظائ٠ ٖلى قإع الجاٖىهتمس

م الحرمى2012/08/02٥ٖالء دمحم ٚىُم50 ُّ حغاء ؾ٣ٍى ٢ظائ٠ ٖلى قإع الجاٖىهتمس

م الحرمى2012/08/02٥ٖـمغ صبـىع51 ُّ حغاء ؾ٣ٍى ٢ظائ٠ ٖلى قإع الجاٖىهتمس

م الحرمى2012/08/02٥ٞخحي خؿ52ً ُّ حغاء ؾ٣ٍى ٢ظائ٠ ٖلى قإع الجاٖىهتمس

م الحرمى2012/08/02٥مدؿً ولُض مكُيل53 ُّ حغاء ؾ٣ٍى ٢ظائ٠ ٖلى قإع الجاٖىهتمس
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اعي54 م الحرمى2012/08/02٥دمحم عاٞ٘ الٞغ ُّ حغاء ؾ٣ٍى ٢ظائ٠ ٖلى قإع الجاٖىهتمس

م ئبغاهُم55 م الحرمى2012/08/02٥   دمحم ٖبض ال٨ٍغ ُّ حغاء ؾ٣ٍى ٢ظائ٠ ٖلى قإع الجاٖىهتمس

م الحرمى2012/08/02٥دمحم ٖىبخاوي56 ُّ حغاء ؾ٣ٍى ٢ظائ٠ ٖلى قإع الجاٖىهتمس

ان57 م الحرمى2012/08/02٥هًا٫ الٍغ ُّ حغاء ؾ٣ٍى ٢ظائ٠ ٖلى قإع الجاٖىهتمس

م الحرمى2012/08/02٥وائل ٖضهان ألاخمض58 ُّ حغاء ؾ٣ٍى ٢ظائ٠ ٖلى قإع الجاٖىهتمس

م الحرمى2012/08/02٥ًديى ئؾماُٖل ٖلُان59 ُّ حغاء ؾ٣ٍى ٢ظائ٠ ٖلى قإع الجاٖىهتمس

م الحرمى2012/08/04٥ًؼن زالض الكهابي60 ُّ ابً الكهُض زالض الكهابي- ئٖضام مُضاوي مس

م الحرمى2012/08/04٥ػاهغ ِٖس ى أبى زغوب61 ُّ م الحرمى٥مس ُّ بغنام ٢ّىام في مس

م الحرمى2012/08/04٥   ؾلُمان ٖىى ٖبىص62 ُّ بغنام ٢ّىام م٣ابل حام٘ ؾلمان الٟاعس يمس

م الحرمى2012/08/04٥   دمحم ؾلُم ال٣هحر63 ُّ م الحرمى٥مس ُّ  بجغاخه حغاء ال٣ه٠ الٗكىائي مً ٢بل الجِل ٖلى مس
ً
مخأزغا

م الحرمى2012/08/12٥   وائل دمحم اإلاجضالوي64 ُّ ٖلى ًض ٢ّىاث الجِل بٗض أن جمَّ اٖخ٣اله وهى مٗخ٣ٌل ؾُاس يٌّ ؾاب٤مس

م الحرمى2012/08/13٥   أخمض ماهغ البدحري65 ُّ بغنام الجِل في ٍع٠ صمك٤مس

م الحرمى٠ُٟٖ2012/08/18٥ حىصة66 ُّ بجىاع مكٟى ٞلؿُحنمس

م الحرمى2012/08/24٥حما٫ أبى الهُجاء67 ُّ م الحرمى٥مس ُّ حغاء ٢ه٠ الجِل ٖلى مس

م الحرمى2012/08/24٥خىحن حما٫ أبى الهُجاء68 ُّ م الحرمى٥مس ُّ حغاء ٢ه٠ الجِل ٖلى مس

م الحرمى2012/09/01٥الُٟـل قهاب مغحـان69 ُّ م الحرمى٥مس ُّ حغاء ٢ه٠ الجِل ٖلى مس

م الحرمى2012/09/01٥الُٟـل ٖلـي حاصًبا70 ُّ م الحرمى٥مس ُّ حغاء ٢ه٠ الجِل ٖلى مس

م الحرمى2012/09/01٥الُٟـل مدمىص ؾمحر الىػٍغ71 ُّ م الحرمى٥مس ُّ حغاء ٢ه٠ الجِل ٖلى مس

م الحرمى2012/09/02٥(أبى ئًاص)مُُ٘ دمحم صعوَل 72 ُّ ححن"بغنام مس
ّ
٤ خمو صمك٤ الضولي" مؿل ٖلى ٍَغ

م الحرمى2012/09/05٥ٖالء ٞاعو١ ٖىصة73 ُّ م الحرمى٥مس ُّ ٢ه٠ الجِل ٖلى مس

م الحرمى2012/09/05٥ولُض الؿغخان74 ُّ بغنام الجِل وألامً خاحؼ ًلضامس

م الحرمى2012/09/06٥أخمض ماهغ الدُُب75 ُّ م الحرمى٥مس ُّ حغاء ٢ه٠ الجِل ٖلى مس

م الحرمى2012/09/06٥أخمض ٖبض هللا الؿهلي76 ُّ م الحرمى٥مس ُّ حغاء ٢ه٠ الجِل ٖلى مس

ض77 م الحرمى2012/09/06٥عخا٫ دمحم ٖبض هللا أبى ًٍؼ ُّ م الحرمى٥مس ُّ حغاء ٢ه٠ الجِل ٖلى مس

م الحرمى2012/09/06٥ماهغ الدُُب78 ُّ م الحرمى٥مس ُّ حغاء ٢ه٠ الجِل ٖلى مس

م الحرمى2012/09/06٥دمحم ال٣باعي79 ُّ م الحرمى٥مس ُّ حغاء ٢ه٠ الجِل ٖلى مس

م الحرمى2012/09/06٥دمحم أخمض خؿ80ً ُّ م الحرمى٥مس ُّ حغاء ٢ه٠ الجِل ٖلى مس

م الحرمى2012/09/06٥دمحم أخمض ٣ٖلت81 ُّ م الحرمى٥مس ُّ حغاء ٢ه٠ الجِل ٖلى مس
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م الحرمى2012/09/06٥دمحم ؾُٗض ؾامي الؿهلي82 ُّ م الحرمى٥مس ُّ حغاء ٢ه٠ الجِل ٖلى مس

م الحرمى2012/09/07٥أيهم الكهابي83 ُّ م الحرمى٥مس ُّ صواع ٞلؿُحن-حغاء ٢ه٠ الجِل ٖلى مس

م الحرمى2012/09/07٥دمحم مدمىص الىُٗمي84 ُّ م الحرمى٥مس ُّ حغاء ٢ه٠ الجِل ٖلى مس

م الحرمى2012/09/07٥وؾُم مدمىص الىُٗمي85 ُّ م الحرمى٥مس ُّ حغاء ٢ه٠ الجِل ٖلى مس

م الحرمى2012/09/08٥أخمض دمحم أبى الهُجاء86 ُّ م الحرمى٥مس ُّ حغاء ٢ه٠ الجِل ٖلى مس

م الحرمى2012/09/09٥مٗخهم مخى87 ُّ حن- في قإع الٗغوبتمس ُّ مالخ٤ مىظ ٞترة و٧ان أخض السجىاء ؤلاؾالم

م الحرمى2012/09/09٥حهاص خؿحن ؾلُمان88 ُّ بغنام ٢ّىام أزىاء طهابه للٗمل في حغماهامس

م الحرمى2012/09/09٥أبى هال٫- ؾامي ٖللى 89 ُّ ئٖضام مُضاوي في الخًامًمس

م الحرمى2012/09/09٥حهاص خؿحن ؾلُمان90 ُّ بغنام ٢ّىام في آزغ حّي الٗغوبت ٢بل قإع بحروثمس

م الحرمى2012/09/09٥أخمض دمحم ألاؾٗض91 ُّ م الحرمى٥ آزغ حّي الٗغوبتمس ُّ حغاء ٢ه٠ الجِل ٖلى مس

ا ئبغاهُم92 م الحرمى2012/09/09٥ػ٦ٍغ ُّ بغنام ٢ّىام في الخًامًمس

م الحرمى2012/09/09٥هىع الضًً اإلاهغي93 ُّ حغاء ٢ه٠ الجِل ٖلى ًلضامس

م الحرمى2012/09/09٥باؾل نالح البؿخىوي94 ُّ وحضث حشخه في قإع اإلاال٩ي- م٘ أزُه وائل مس

م الحرمى2012/09/09٥وائل نالح البؿخىوي95 ُّ وحضث حشخه في قإع اإلاال٩ي- م٘ أزُه باؾل مس

م الحرمى2012/09/10٥مدمىص ٞاًؼ ٦ُالي96 ُّ بغنام ألامً في الخًامًمس

م الحرمى2012/09/11٥ؾىت (56)زالض دمحم خمض 97 ُّ بغنام ٢ىاممس

م الحرمى2012/09/11٥دمحم مغاص98 ُّ م الحرمى٥مس ُّ حغاء ٢ه٠ الجِل ٖلى مس

م الحرمى2012/09/13٥ماهغ أخمض الغبضاوي99 ُّ جدذ الخٗظًب لضي ألامً بٗض اٖخ٣اله ٢بل ًىمحنمس

م الحرمى2012/09/13٥ئبغاهُم الؿُضي100 ُّ لحها آزاع حٗظًب قضًضمس  خُث جّم الٗشىع ٖلى حشخه ٖو
ً
ٖضم مُضاهُا

ُ
أ

م الحرمى2012/09/13٥أخمض مجضالوي101 ُّ لحها آزاع حٗظًب قضًضمس ازخ٠ُ ٢بل أًام وهى ق٤ُ٣ الكهُض وائل مجضالوي خُث جم الٗشىع ٖلى حشخه ٖو

م الحرمى2012/09/15٥ًديى ًاؾحن أبى عاقض102 ُّ غ الٟلؿُُني-بغنام ٢ّىام ٢غب مصحم ٖامغمس مً ٖىانغ حِل الخدٍغ

م الحرمى2012/09/16٥الحاج ٖبض الىاخض َالب الهٟضي103 ُّ 15حغاء ال٣ظًٟت التي ؾ٣ُذ في مدُِ ٞغن الجلُل بكإع ا٫مس

م الحرمى2012/09/18٥أؾامت الكُش104 ُّ ٖثر ٖلى حشخه ٢غب مُٗم هجمت الكام في قإع الشالزحنمس

ٗـــذ صبـــىع105 ٍــاص ٞع م الحرمى2012/09/18٥ػ ُّ  بــانابخه بغنام ٢ىــاممس
ً
مخـــأزغا

م الحرمى2012/09/18٥هاصي ًىؾ٠ م٩ي106 ُّ ضاماث اإلاُضاهُتمس حغاء ال٣ه٠ ٖلى حّي صًغ ًاؾحن والحجغ وؤلٖا

م الحرمى2012/09/18٥خؿً اإلاٗال107١ ُّ ضاماث اإلاُضاهُتمس حغاء ال٣ه٠ ٖلى حّي صًغ ًاؾحن والحجغ وؤلٖا

يب اإلاٗال108١ م الحرمى2012/09/18٥ٍػ ُّ حغاء ال٣ه٠ ٖلى حّي صًغ ًاؾحنمس

م الحرمى2012/09/18٥أخمض دمحم مهُٟى109 ُّ ضاماث اإلاُضاهُتمس حغاء ال٣ه٠ ٖلى حّي صًغ ًاؾحن والحجغ وؤلٖا
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م الحرمى2012/09/19٥دمحم أؾٗض ٖكماوي110 ُّ الحجغ ألاؾىص/بغنام ألامً ٖىض مٟغ١ أبى هاًلمس

م الحرمى2012/09/19٥حال٫ ًىؾ٠ نالح111 ُّ بغنام ٢ّىام ٖىض مٟغ١ مكٟى ٞلؿُحن حاهب أحبان خماصةمس

م الحرمى2012/09/25٥(أبى أؾامت)أ٦غم ٖبض اإلاجُض حمٗت 112 ُّ  بجغاخه ئزغ ئنابخه ٢بل مس
ً
 أؾاب3ُ٘مخأزغا

م الحرمى2012/09/26٥عائض حجىج113 ُّ  في ًلضا وهى مً ؾ٩ان حّي الٗغوبتمس
ً
ا ُّ ٖضم مُضاه

ُ
أ

م الحرمى2012/09/26٥ٖماع ٖبض ٖلي ٖباؽ114 ُّ امس ُّ  في ًلضا وهى ٞلؿُُني أعصوي مً ؾ٩ان نه
ً
ا ُّ ٖضم مُضاه

ُ
أ

م الحرمى2012/09/26٥ٖمغ ٢ضوعة115 ُّ بغنام مً ؾُاعة مغؾُضؽ حٗىص لؿائض ٖبض الٗا٫ ٦ما أٞاص قهىص ُٖانمس

م الحرمى2012/10/06٥دمحم مىهىع116 ُّ ت الجض في في بلضة ًلضامس  ٖلى خاحؼ ٧اٍػ
ً
أٖضم مُضاهُا

م الحرمى2012/10/13٥الُٟل مٗخهم أؾامت ن٣غ117 ُّ م الحرمى٥مس ُّ حغاء الاهٟجاع الظي و٢٘  في مس

م الحرمى2012/10/13٥هاوي الحجاوي118 ُّ م الحرمى٥مس ُّ حغاء الاهٟجاع الظي و٢٘  في مس

م الحرمى2012/10/13٥ؾىؾً قا٦غ خاج ٖلي119 ُّ م الحرمى٥مس ُّ حغاء الاهٟجاع الظي و٢٘  في مس

م الحرمى2012/10/14٥أخمض بضوي120 ُّ بغنام ٢ّىام في بلضة ًلضامس

م الحرمى2012/10/15٥زالض هاقم جمُم121 ُّ ٖلى خاحؼ بلضة ًلضامس

م الحرمى2012/10/17٥أخمض مهُٟى نالح الٗمغي122 ُّ ٤ الدُأمس ت بٍُغ ُّ م الحؿُي ُّ ت في مس ُّ بغنام اللجان الكٗب

ت123 م الحرمى2012/10/17٥ماهغ خؿحن بضٍو ُّ حغاء ال٣ه٠مس

م الحرمى2012/10/25٥الُبِب عقاص مدمىص أبى ػوع124 ُّ م الحرمى٥ - مً ٚؼة مس ُّ اؾدكهض في مى٣ُت صعوقت- ؾ٩ان مس

م الحرمى2012/10/26٥عاقض أبى عاقض125 ُّ لحها آزاع حٗظًب، وطل٪ بٗض ٣ٞضه في مىخه٠ الكهغمس ت ٖو جدذ الخٗظًب، ٖثر ٖلى حشخه ٢غب مبنى اإلاسابغاث الجٍى

ض126 م الحرمى2012/10/27٥أخمض ؾٍى ُّ  مً ٢بل ٢ّىاث الجِل وألامً في حّي الخًامًمس
ً
أٖضم مُضاهُا

م الحرمى2012/10/28٥الهُضالوي دمحم الهالح127 ُّ م الحرمى٥ قإع خُٟامس ُّ بٗض ًىم مً ازخُاٞه، وهى ناخب نُضلُت الدُُب في مس

م الحرمى2012/10/29٥مدمىص الدُُب وػوحخه وأبىاؤه الشالزت128 ُّ ً زل٠ جغبت الكهضاءمس حغاء ٢ظًٟت ٖلى حّي الٍؼ

م الحرمى2012/10/29٥ػوحت مدمىص الدُُب129 ُّ ً زل٠ جغبت الكهضاءمس حغاء ٢ظًٟت ٖلى حّي الٍؼ

م الحرمى2012/10/29٥الابً ألاو٫ إلادمىص الدُُب130 ُّ ً زل٠ جغبت الكهضاءمس حغاء ٢ظًٟت ٖلى حّي الٍؼ

م الحرمى2012/10/29٥الابً الشاوي إلادمىص الدُُب131 ُّ ً زل٠ جغبت الكهضاءمس حغاء ٢ظًٟت ٖلى حّي الٍؼ

م الحرمى2012/10/29٥الابً الشالث إلادمىص الدُُب132 ُّ ً زل٠ جغبت الكهضاءمس حغاء ٢ظًٟت ٖلى حّي الٍؼ

م الحرمى2012/10/29٥خؿحن ؾهُل ٖماًغي133 ُّ بغنام ٢ّىام في مى٣ُت ببُالمس

مت  134 م الحرمى2012/11/04٥(أبى ٖبضو )زالض ٍٖؼ ُّ حغاء ٢ه٠ مضٞعيمس

م الحرمى2012/11/04٥زالض خؿً ٖماًغي135 ُّ حغاء ٢ه٠ مضٞعيمس

م الحرمى2012/11/04٥هاهض ًىوـ136 ُّ حغاء ٢ه٠ مضٞعيمس

م الحرمى2012/11/04٥ؾىػان نالح َُىت137 ُّ ا- حغاء ٢ه٠ مضٞعي مس م صٖع ُّ باألنل مً مس
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م الحرمى2012/11/04٥عخاب حبر138 ُّ حغاء ٢ه٠ مضٞعيمس

م الحرمى2012/11/04٥هاصع زلُل حمٗت139 ُّ حغاء ٢ه٠ مضٞعيمس

م الحرمى2012/11/04٥َاع١ قٍغ٠ ِٖس ى140 ُّ حغاء ٢ه٠ مضٞعيمس

م الحرمى2012/11/04٥َاع١ أبى َالب141 ُّ حغاء ٢ه٠ مضٞعيمس

م الحرمى2012/11/04٥ٖماع ٢اؾم142 ُّ زال٫ أصاء واحبه ٦مؿ٠ٗ َبيمس

م الحرمى2012/11/05٥مِؿاء ٖؼي143 ُّ  ٖلى م٨ُغو بام30حغاء ال٣ظًٟت التي ؾ٣ُذ ٖىض ٧ىؾ٩ى ماعث في قإع ا٫ مس

م الحرمى2012/11/05٥الُٟل ٖباصة الضهان144 ُّ  ٖلى م٨ُغو بام30حغاء ال٣ظًٟت التي ؾ٣ُذ ٖىض ٧ىؾ٩ى ماعث في قإع ا٫ مس

م الحرمى2012/11/05٥الُٟل ٖالء الضهان145 ُّ  ٖلى م٨ُغو بام30حغاء ال٣ظًٟت التي ؾ٣ُذ ٖىض ٧ىؾ٩ى ماعث في قإع ا٫ مس

م الحرمى2012/11/05٥الُٟلت آالء الدًغي146 ُّ  ٖلى م٨ُغو بام30حغاء ال٣ظًٟت التي ؾ٣ُذ ٖىض ٧ىؾ٩ى ماعث في قإع ا٫ مس

ض147 م الحرمى2012/11/05٥ٖماص الضًً ؾٍى ُّ  ٖلى م٨ُغو بام30حغاء ال٣ظًٟت التي ؾ٣ُذ ٖىض ٧ىؾ٩ى ماعث في قإع ا٫ مس

ضع148 م الحرمى2012/11/05٥مدمىص ٢ٍى ُّ حغاء ال٣ه٠ ٖلى حّي اإلاٛاعبتمس

مت149 م الحرمى2012/11/05٥خىحن ٍٖؼ ُّ اقتمس حغاء ال٣ه٠ بجىاع ؤلٖا

م الحرمى2012/11/05٥مدمىص خمضان150 ُّ تمس ٖثر ٖلى حشخه ٖىض ؾى١ الخ٣ضم م٨بل الُضًً ومهاب بٗضة َل٣اٍث هاٍع

م الحرمى2012/11/05٥ٞاصًت ٖمىعة151 ُّ ئزغ ئنابتها بكٓاًا ٢ظًٟت بالغأؽمس

م الحرمى2012/11/05٥دمحم ًاؾغ ٖضهان صاووص152 ُّ مً ؾ٩ان ًلضامس

م الحرمى2012/11/05٥آًاث ًىؾ153٠ ُّ حغاء ال٣ه٠مس

م الحرمى2012/11/05٥جِؿحر ؾٗض ػاًض154 ُّ حغاء ال٣ه٠مس

م الحرمى2012/11/05٥دمحم ػهحر هان155٠ُ ُّ حغاء ال٣ه٠مس

م الحرمى2012/11/06٥عمؼي ألاؾىص156 ُّ بغنام ٢ّىام في قإع ٞلؿُحنمس

م الحرمى2012/11/06٥أخمض مىس ى أبى عاؽ157 ُّ بغنام ٢ّىام في مى٣ُت صواع ٞلؿُحنمس

م الحرمى2012/11/06٥ٖامغ البهلىان158 ُّ ممس ُّ حغاء ال٣ه٠ ٖلى اإلاس

م الحرمى2012/11/06٥ٖضهان ٢بُان159 ُّ بغنام ٢ّىام ٖىض صواع ٞلؿُحنمس

ضع160 م الحرمى2012/11/06٥دمحم ٢ٍى ُّ  بجغاخه مً ئنابت ؾاب٣تمس
ً
مخأزغا

م الحرمى2012/11/07٥ٖماص دمحم ئبغاهُم الُىؾ161٠ ُّ ثر ٖلى حشخه في مكٟى اإلاىاؾاة/ئٖضام مُضاويمس ت ٖو ُّ جدذ الخٗظًب، ازخ٠ُ في مى٣ُت صحىاًا مً ٢بل اللجان الكٗب

م الحرمى2012/11/07٥باؾل وخُض أبى ٖىن162 ُّ حغاء ال٣ه٠مس

م الحرمى2012/11/07٥أصهم ًديى خمىص163 ُّ حغاء ال٣ه٠مس

م الحرمى2012/11/07٥مدمىص أخمض الؿما164٥ ُّ بىحران حِل الىٓاممس

ض ػهحر َه165 م الحرمى2012/11/07٥مٍإ ُّ  بُل٤ٍ هاعّيٍ في الغأؽمس
ً
مً ؾ٩ان قإع الشالزحن خُث وحض مهابا
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م الحرمى2012/11/08٥(أبى حما٫)أخمض حما٫ الكهابي 166 ُّ  بجغاخه حغاء ال٣ه٠مس
ً
مخأزغا

م الحرمى2012/11/10٥ؾامذ الدُا167٫ ُّ جدذ الخٗظًب بٗض أن ازخُٟه ألامً مً اإلاكٟىمس

م الحرمى2012/11/11٥أخمض ألاق٣غ168 ُّ ً بسُٟهمس ئٖضام مُضاوي، ٖثر ٖلى حشخه ٖىض حام٘ البكحر بٗض ٢ُام قبُدت قإع وؿٍغ

م الحرمى2012/11/11٥وؾُم الىاجي169 ُّ  بجغاخه حغاء ال٣ه٠ ٖلى اإلاٗمل الظي ٧ان ٌٗمل ُٞه في بِذ سحم مىظ أًاممس
ً
مخأزغا

م الحرمى2012/11/12٥حهاص ًىوـ170 ُّ حغاء ال٣ه٠مس

م الحرمى2012/11/12٥ٖماص ٖغابي171 ُّ حغاء ال٣ه٠مس

م الحرمى2012/11/12٥مدمىص ٞاعؽ ٦ؿاب172 ُّ حغاء ال٣ه٠مس

م الحرمى2012/11/12٥ؾهاص مؿٗىص أبى لبضة173 ُّ مخأزغة بجغاخها حغاء ال٣ه٠مس

م الحرمى2012/11/12٥أخمض دمحم ٖبض هللا174 ُّ م الحرمى٥ مس ُّ (مً ٖىانغ ال٣ُاصة الٗاّمت)حغاء ال٣ه٠ الظي اؾتهضٝ مس

م الحرمى2012/11/12٥( ؾىىاث6)الُٟلت هبت اإلاى٣ل 175 ُّ حغاء ٢ه٠ٍ مضٞعّيمس

م مىهىع176 م الحرمى2012/11/13٥ٖبض ال٨ٍغ ُّ حغاء ال٣ه٠ الظي اؾتهضٝ حّي الٗغوبتمس

م الحرمى2012/11/13٥أؾض مىهىع177 ُّ حغاء ال٣ه٠ الظي اؾتهضٝ حّي الٗغوبتمس

م الحرمى2012/11/13٥مجضي ٖلي ٖىصة178 ُّ حغاء ال٣ه٠مس

م حما٫ مىهىع179 م الحرمى2012/11/13٥ٖبض ال٨ٍغ ُّ  بجغاخه حغاء ال٣ه٠مس
ً
مخأزغا

م الحرمى2012/11/13٥حهاص ٖلى180 ُّ حغاء ال٣ه٠مس

م الحرمى2012/11/13٥ٖامغ ئصَعـ181 ُّ حغاء ال٣ه٠مس

م الحرمى2012/11/13٥دمحم ٚىاًم182 ُّ حغاء ال٣ه٠مس

اعي183 م الحرمى2012/11/15٥ئبغاهُم الٞغ ُّ بغنام ٢ىاممس

م الحرمى2012/11/17٥حاؾغ ؾلُمان ؾٗضًت184 ُّ حغاء ال٣ه٠ ٖلى صواع ٞلؿُحنمس

م الحرمى2012/11/17٥الهُضالوي مدمىص هساف185 ُّ ناخب نُضلُت الضواع/ حغاء ال٣ه٠ ٖلى صواع ٞلؿُحنمس

م الحرمى2012/11/17٥ئبغاهُم ٖبض اإلاُٗي186 ُّ حغاء ال٣ه٠ ٖلى صواع ٞلؿُحنمس

م الحرمى2012/11/17٥خؿام اإلاضوي187 ُّ ازت الكٗب الٟلؿُُني-حغاء ال٣ه٠ ٖلى صواع ٞلؿُحن مس ت إٚل مؿ٠ٗ في الهُئت الدحًر

54)هكام دمحم الٗاًضي188
ً
م الحرمى2012/11/18٥( ٖاما ُّ م الحرمى٥ مس ُّ ناخب مدل زًغواث في ؾى١ الدًاع-ئزغ ؾ٣ٍى ال٣ظائ٠ ٖلى مس

م الحرمى2012/11/19٥(أبى مدمىص )ٞغاؽ مدمىص قهابي  189 ُّ ا وهى ٌٗمل ؾائ٤ ج٨س يمس اؾدكهض نباح الازىحن في مى٣ُت صاٍع

م الحرمى2012/11/19٥مدمىص أخمض ال٨غصي190 ُّ غ الٟلؿُُني ولم حٗٝغ ْغوٝ م٣خلهمس مً ٖىانغ حِل الخدٍغ

م الحرمى2012/11/21٥دمحم أؾٗض ٣ٌٗىب191 ُّ بغنام ٢ّىام ٢غب مٗهض البكحرمس

م الحرمى2012/11/22٥ٖاما16مدمىص الكيُني 192 ُّ جمَّ الخٗٝغ ٖلى حشخه في مكٟى اإلاجتهض- بٗض ٣ٞضاهه مس

م الحرمى2012/11/22٥زًغ أخمض الضؾىقي193 ُّ ش مس 2012-11-18وحضث حشخه م٘ ابىه أخمض جدذ أه٣اى البىاء الظي انهاع في قإع الشالزحن بخاٍع
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م الحرمى2012/11/22٥أخمض زًغ الضؾىقي194 ُّ ش مس 2012-11-18وحضث حشخه م٘ والضه زًغ جدذ أه٣اى البىاء الظي انهاع في قإع الشالزحن بخاٍع

م نالح195 م الحرمى2012/11/22٥ئيهاب ٖبض ال٨ٍغ ُّ ش مس م الحرمى٥ ووحضث حشخاهما في مى٣ُت الخًامً بخاٍع ُّ 22/11/2012ازخ٠ُ م٘ ق٣ُ٣ه ئبغاهُم ٖلى أًضي مجهىلحن مً مس

م نالح196 م الحرمى2012/11/22٥ئبغاهُم ٖبض ال٨ٍغ ُّ ش مس م الحرمى٥ ووحضث حشخاهما في مى٣ُت الخًامً بخاٍع ُّ 22/11/2012ازخ٠ُ م٘ ق٣ُ٣ه ئيهاب ٖلى أًضي مجهىلحن مً مس

ت 197 63أمحرة دمحم ٖلي بضٍو
ً
م الحرمى2012/11/27٥ٖاما ُّ حغاء ال٣ظًٟت التي ؾ٣ُذ أمام حام٘ ٖبض ال٣اصع الحؿُنيمس

م الحرمى2012/12/01٥بؿام الٗام198 ُّ ئزغ ؾ٣ٍى ٢ظًٟت بال٣غب مً م٨ُغو بام آزغ قإع الحرمى٥مس

م الحرمى2012/12/02٥اإلاهىضؽ ناص١ الهاص199١ ُّ ٤ اإلاُاع ٖىض الجؿغ الدامـمس حغاء الاقدبا٧اث التي حغث في ٍَغ

ت200 م الحرمى2012/12/04٥ؾّذ حشٍث مجهىلت الهٍى ُّ حشخان حاهب حام٘ ٖبض ال٣اصع الحؿُني وحشخان ٖلى قإع الشالزحن زل٠ ال٩ىؾ٩ى ماعث وحشخان في بؿاجحن الشالزحنمس

م الحرمى2012/12/05٥ًامً دمحم َٖغكت201 ُّ تمس ُّ ال٣ُاصة الٗاّمت/ ٖلى ًض أٞغاص اللجان الخابٗت لخىُٓم الجبهت الكٗب

م الحرمى2012/12/09٥مدمىص ٖبض الغخمً مىهىع202 ُّ مس

م الحرمى2012/12/10٥زالض دمحم ٖبىص203 ُّ ممس ُّ اؾدكهض في قإع ٞلؿُحن باإلاس

م الحرمى2012/12/13٥ ؾىىاث6الُٟلت لمى ألابُذ 204 ُّ م٘ ق٣ُ٣ها ًاؾغ هدُجت ال٣ه٠ ٖلى مجزلهما في مى٣ُت اإلاكغوٕمس

م الحرمى2012/12/13٥ ؾىت11الُٟل ًاؾغ ألابُذ 205 ُّ م٘ ق٣ُ٣خه لمى هدُجت ال٣ه٠ ٖلى مجزلهما في مى٣ُت اإلاكغوٕمس

م الحرمى2012/12/13٥ًىؾ٠ زحر هللا206 ُّ حغاء ال٣ظًٟت التي ؾ٣ُذ في قإع خُٟامس

م الحرمى2012/12/13٥دمحم ؾٗضًت207 ُّ حغاء ال٣ظًٟت التي ؾ٣ُذ في قإع خُٟامس

م الحرمى2012/12/13٥سحغ ٖلي الحؿ208ً ُّ ممس ُّ خذ اؾدكهضث حغاء ال٣ظائ٠ ٖلى اإلاس والضة الكهُضة ئًىاؽ قٍغ

م الحرمى٢2012/12/13٥اؾم أبى ؾالم209 ُّ اص ئلى ؾىعٍا ٢بل ٖام- حغاء ال٣ه٠مس وخُض والضًه ٧ان في الجروٍج ٖو

م الحرمى2012/12/14٥مغوان الدُُب210 ُّ حغاء ال٣ه٠مس

م الحرمى2012/12/14٥دمحم ٞىػي ًىؾ211٠ ُّ م الحرمى٥مس ُّ  بجغاخه ئزغ ال٣ه٠ الظي اؾتهضٝ مس
ً
مخأزغا

م الحرمى2012/12/14٥أؾامت عاقض عخمت212 ُّ  بجغاخه ئزغ ال٣ه٠ الظي اؾتهضٝ قإع خُٟامس
ً
مخأزغا

14)مإمً دمحم ؾلُان 213
ً
م الحرمى2012/12/15٥( ٖاما ُّ  بجغاخه ئزغ ال٣ه٠ الظي اؾتهضٝ قإع خُٟامس

ً
مخأزغا

م الحرمى2012/12/15٥نهلت ئؾماُٖل عخمت214 ُّ مخأزغة بجغاخها حغاء ال٣ه٠مس

ض)مٗمغ هانغ 215 م الحرمى2012/12/16٥(أبى مٍإ ُّ مإطن حام٘ ٖبض ال٣اصع الحؿُني ومؿإو٫ الٗائالث الىاػخت في الجام٘-ئزغ ٢ه٠ اإلاُٜ لجام٘ ٖبض ال٣اصع الحؿُنيمس

م الحرمى2012/12/16٥مُاصة ٖبض الغخم216ً ُّ ئزغ ٢ه٠ اإلاُٜ لجام٘ ٖبض ال٣اصع الحؿُنيمس

م الحرمى2012/12/17٥مدمىص زالض الحؿ217ً ُّ م الحرمى٥مس ُّ بغنام ٢ّىام في مس

م الحرمى2012/12/17٥ئ٦غام أبى ؾمغه أم لدمؿت أَٟا218٫ ُّ م الحرمى٥مس ُّ ئزغ ٢ه٠ اإلاُٜ ٖلى مضعؾت الٟالىحت في مس

ت25هدى 219  مجهىلي الهٍى
ً
م الحرمى2012/12/17٥ قهُضا ُّ مس

الجشث . ٞلؿُُيُىن وؾىعٍىن اؾدكهضوا زال٫ ال٣ه٠ بالُحران الحغبي الظي َا٫ مسجض ٖبض ال٣اصع الحؿُني ومضعؾت الٟالىحت 

(اإلاجتهض)قىهضث في مكٟى صمك٤ 
بُل220 م الحرمى2012/12/17٥هُشم هبُل زَغ ُّ بغنام ٢ّىاممس

م الحرمى2012/12/17٥أخمض بؿام ئبغاهُم الباف221 ُّ حغاء ٢ه٠ اإلاُٜ ٖلى حام٘ ٖبض ال٣اصع الحؿُنيمس
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م الحرمى2012/12/18٥ الُٟل دمحم بؿُم حامىؽ222 ُّ حغاء ال٣ه٠ مس

م الحرمى2012/12/18٥ عاجب الىمغ223 ُّ ممس ُّ حغاء ٢ه٠ اإلاُٜ ٖلى اإلاس

م الحرمى2012/12/18٥(أبى دمحم)ٖلي الجما٫ 224 ُّ بغنام ٢ّىام في مى٣ُت الؿاختمس

م الحرمى2012/12/18٥بال٫ ؾٗض225 ُّ م الحرمى٥مس ُّ اؾدكهض في مس

م الحرمى2012/12/18٥ٖبض الغخمً الدًغاوي226 ُّ م الحرمى٥مس ُّ اؾدكهض في مس

ا227 م الحرمى2012/12/18٥الكاب ٖلي ٞع ُّ م الحرمى٥مس ُّ اؾدكهض في مس

م الحرمى2012/12/18٥خؿحن ٖماًغي228 ُّ م الحرمى٥مس ُّ اؾدكهض في مس

م الحرمى2012/12/19٥زالض زلُل سدىُني229 ُّ م خماة مس ُّ (أهباء وعصث ًٖ أهه اوك٤ ًٖ الجبهت و٢ط ى في الاقدبا٧اث)يابِ في ال٣ُاصة الٗاّمت مً مس

م الحرمى2012/12/19٥اإلادامي أخمض ٖىاص230 ُّ ٖثر ٖلى حشخه في حّي الحجغ ألاؾىصمس

٤ ُٞاى231 م الحرمى2012/12/19٥أخمض مٞى ُّ مً ؾ٩ان قإع ٞلؿُحن-  بغنام ٢ّىام البلضًت مس

ً خُاجلت232 م الحرمى2012/12/19٥أخمض هٍى ُّ  بجغاخه حغاء عنام ٢ّىام ٢غب ؾى١ الدًغةمس
ً
مخأزغا

م الحرمى2012/12/21٥ماهغ الُُب233 ُّ بغنام ٢ّىام مى٣ُت البلضًتمس

م الحرمى2012/12/22٥(أم دمحم حلبٍى  )ٞاَمت ئبغاهُم ئؾماُٖل 234 ُّ بغنام ٢ّىام أزىاء مداولتها قغاء بٌٗ الحاحُاث إلاجزلهامس

م الحرمى2012/12/22٥ٖشمان خؿحن235 ُّ بغنام ٢ّىام بال٣غب مً قإع عامامس

م الحرمى2012/12/22٥دمحم ٖضهان أبى قيب236 ُّ بغنام ٢ىاممس

58ولُض هجم 237
ً
م الحرمى2012/12/22٥ ٖاما ُّ حغاء ئنابخه بشالر عناناٍث أزىاء مداولخه قغاء الُٗام ألؾغجهمس

م الحرمى2012/12/22٥زالض ٖماًغي238 ُّ  ٢غب مغ٦ؼ ال٣ضؽ الش٣افي15بغنام ٢ّىام في قإع الـمس

م الحرمى2012/12/23٥وؾام وُٗم ال٣اض ي239 ُّ ئزغ ئنابخه بكُٓت في الُىم الؿاب٤مس

ض240 م الحرمى2012/12/23٥مها دمحم اإلاٖى ُّ ش مس م الحرمى٥ بخاٍع ُّ 2012-12-13مخأزغة بجغاخها حغاء قٓاًا ال٣ظًٟت التي ؾ٣ُذ بجىاع بُتها في مس

م الحرمى2012/12/23٥َاع١ ؾالمت241 ُّ م الحرمى٥مس ُّ  بجغاخه ئزغ ؾ٣ٍى ٢ظًٟت ٖلى اإلاى٣ُت بِىما ٧ان ًداو٫ ئزغاج أؾغجه مً مس
ً
مخأزغا

م الحرمى2012/12/23٥مدمىص ٣ٖلت242 ُّ بغنام ٢ّىاممس

م الحرمى2012/12/23٥ؾامغ قٝغ243 ُّ 15بغنام ٢ّىام في قإع الـ مس

م الحرمى2012/12/24٥زل٠ زل244٠ُ ُّ بغنام ٢ّىام في قإع ٞلؿُحنمس

م الحرمى2012/12/25٥مهُٟى ئبغاهُم خمُض245 ُّ بغنام ٢ّىام بمى٣ُت قإع الشالزحنمس

م الحرمى2012/12/26٥دمحم ؾُٗض الدُُب246 ُّ ممس ُّ بغنام ٢ّىام ٢غب ؾى١ الهاٚت في اإلاس

م الحرمى2012/12/27٥(أبى ٖا٠َ)الحاج دمحم ٖىى ؾالمت 247 ُّ حغاء ٢ه٠ الىٓام لكإع اإلاضاعؽمس

م الحرمى2012/12/27٥مىس ى ٖىى ؾالمت248 ُّ حغاء ٢ه٠ الىٓام لكإع اإلاضاعؽمس

م الحرمى2012/12/27٥ػهحر ؾالمت249 ُّ حغاء ٢ه٠ الىٓام لكإع اإلاضاعؽمس
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م الحرمى2012/12/27٥لإي أخمض ؾالمت250 ُّ حغاء ٢ه٠ الىٓام لكإع اإلاضاعؽمس

م الحرمى2012/12/27٥الُٟل ٖىى ؾالمت251 ُّ حغاء ٢ه٠ الىٓام لكإع اإلاضاعؽمس

م الحرمى2012/12/29٥الُٟلت سحغ ؾمحر مدمىص252 ُّ بغنام ٢ّىام ٖىض ؾى١ الدًغة في قإع ٞلؿُحنمس

م الحرمى2012/12/29٥الُٟل دمحم ًاؾغ َغابلس ي253 ُّ ئزغ ؾ٣ٍى ٢ظًٟت ٖلى قإع ٞلؿُحنمس

م الحرمى2012/12/30٥ئًمان ألاؾىص أم ئبغاهُم254 ُّ م الحرمى٥ وهي ػوحت الكهُض عمؼي ألاؾىص الظي اؾدكهض مىظ أقهغ ٢لُلت أمام بِخهمس ُّ حغاء جٟجحر في مس

م الحرمى2012/12/31٥دمحم الىلي255 ُّ بغنام ٢ّىام في أو٫ قإع الحرمى٥مس

م الحرمى2012/12/31٥َه خؿحن256 ُّ مس
ازت الكٗب الٟلؿُُني. جدذ الخٗظًب/ئٖضام مُضاوي ت إٚل ٣ٞض م٘ ٖمغ الحاعر أزىاء زغوحهما لجلب الدبز . مً مخُىعي الهُئت الدحًر

م الحرمى٥ ُّ إلاس
م الحرمى2012/12/31٥ٖمغ الحاعر257 ُّ مس

ازت الكٗب الٟلؿُُني. جدذ الخٗظًب/ئٖضام مُضاوي ت إٚل ٣ٞض م٘ َه خؿحن أزىاء زغوحهما لجلب الدبز . مً مخُىعي الهُئت الدحًر

م الحرمى٥ ُّ إلاس
17)دمحم زحر ٖبض هللا 258

ً
م الحرمى2013/01/02٥( ٖاما ُّ 30بُل٤ٍ هاعّيٍ في قإع مس

ت الكىاع259 م الحرمى2013/01/02٥مٗاٍو ُّ م الحرمى٥مس ُّ حغاء ال٣ه٠ اإلاضٞعي ٖلى مس

م الحرمى2013/01/02٥هكام زلُلي260 ُّ م الحرمى٥مس ُّ حغاء ال٣ه٠ اإلاضٞعي ٖلى مس

م الحرمى2013/01/02٥ٖبضو ٚبل261 ُّ م الحرمى٥مس ُّ حغاء ال٣ه٠ اإلاضٞعي ٖلى مس

م الحرمى2013/01/02٥ًاؾغ عباح262 ُّ م الحرمى٥مس ُّ حغاء ال٣ه٠ اإلاضٞعي ٖلى مس

م الحرمى2013/01/03٥قاصي الىضا263ٝ ُّ ئزغ ؾ٣ٍى ٢ظًٟت هاون أزىاء جىاحضه بال٣غب مً أخظًت أبى ئؾ٨ىضعمس

ان264 م الحرمى2013/01/05٥دمحم الكٖغ ُّ غمس حغاء ؾ٣ٍى ٢ظًٟتي هاون ٖلى حّي الٗغوبت بال٣غب مً مالُت حِل الخدٍغ

م الحرمى2013/01/05٥ٖلي ٖىاص265 ُّ غمس حغاء ؾ٣ٍى ٢ظًٟتي هاون ٖلى حّي الٗغوبت بال٣غب مً مالُت حِل الخدٍغ

م الحرمى2013/01/06٥ِٖس ى عجاج266 ُّ بغنام ٢ّىاممس

م الحرمى2013/01/06٥خؿً ٖبض هللا ٖلُان267 ُّ اء مس  بجغاخه ئزغ ال٣ظًٟت التي ؾ٣ُذ ًىم ألاعٗب
ً
2012-1-2مخأزغا

م الحرمى2013/01/07٥دمحم عجاًني268 ُّ ال١ الىاع ٖلى أخض الحىاحؼمس ً لخٗغيه إَل نِب بها مىظ قهٍغ
ُ
 بجغاخه التي أ

ً
مخأزغا

م الحرمى2013/01/07٥عامي مجضالوي269 ُّ بغنام ٢ىاٍممس

م الحرمى2013/01/07٥أخمض ٧ىؾا270 ُّ  ئٚاسيٌّ ومً مإّؾس ي مإؾؿت بهمتمس
ٌ
اؾدكهض بغنام ٢ىاٍم. هاقِ

م الحرمى2013/01/08٥(أبى اللُث )ؾامغ ٖشمان ٖشمان 271 ُّ ، وهى مً ؾ٩ان قإع ٞلؿُحن15ئزغ حٗغيه للًغب ٖلى عأؾه ٖلى أخض الحىاحؼ مىظ مس
ً
 ًىما

م الحرمى2013/01/08٥مدمىص اللحام272 ُّ بغنام ٢ّىام في قإع الحرمى٥ بال٣غب مً ٞغوج اللىعصمس

ا273 م الحرمى2013/01/08٥خمضة أبى ٍع ُّ حغاء ال٣ظًٟت التي ؾ٣ُذ بال٣غب مً ملحمت الدالضمس

اص274 م الحرمى2013/01/08٥دمحم ؾُٗض ػٍّ ُّ م الحرمى٥مس ُّ بغنام ٢ّىام ٖىض بضاًت مس

م الحرمى2013/01/08٥دمحم قدُىي275 ُّ حغاء ٢ظًٟت ٖلى قإع الحرمى٥مس

م الحرمى2013/01/08٥دمحم صًب276 ُّ حغاء ٢ظًٟت ٖلى قإع الحرمى٥مس

ت277 م الحرمى2013/01/08٥أمغأة مجهىلت الهٍى ُّ حغاء ٢ظًٟت ٖلى قإع الحرمى٥مس
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م الحرمى2013/01/08٥ًديى قُاعة278 ُّ حغاء ٢ظًٟت ٖلى قإع الحرمى٥ ٖلى قإع الحرمى٥ حاهب بً ألامغاءمس

م الحرمى2013/01/08٥دمحم َٗمت279 ُّ حغاء ٢ظًٟت ٖلى قإع الحرمى٥ ٖلى قإع الحرمى٥ حاهب بً ألامغاءمس

اص280 م الحرمى2013/01/09٥دمحم ؾُٗض ػٍّ ُّ م الحرمى٥ في صمك٤- بغنام ٢ّىام مس ُّ ٞلؿُُنّي مً الىانغة ومً ؾ٩ان مس

م الحرمى2013/01/12٥ٚؿان أخمض قهابي281 ُّ ت، وهاقِ مٗغوٝ- حٗغى لغنام ٢ّىام أصي لخضهىع ؾُاعجه في قإع الحرمى٥ مس ُّ مضًغ صاع الصجغة للظا٦غة الٟلؿُُي

م الحرمى2013/01/12٥زالض م٩ي مغعي282 ُّ ممس ُّ بغنام ٢ّىام أو٫ اإلاس

م الحرمى2013/01/12٥أؾامت أبى مهُٟى283 ُّ بغنام ٢ىاممس

م الحرمى٧2013/01/12٥امل أخمض ؾلُم284 ُّ بغنام ٢ىاممس

ض285 م الحرمى2013/01/12٥ئًاص أخمض مٖى ُّ مس
ً
ً ًىما م ٖلى زلُٟت مكاصة ئزغ حٗغيهم لٟخاة مىظ ٖكٍغ ُّ جدذ الخٗظًب بٗض ازخُاٞه مً ٢بل الحاحؼ في أو٫ اإلاس

م الحرمى2013/01/12٥ٞضاء مدمىص ٖبض هللا286 ُّ مس

مت287 م الحرمى2013/01/12٥الُٟل ٢ص ي ٍٖؼ ُّ بغنام ٢ىاممس

م الحرمى2013/01/12٥ٖالء ئبغاهُم ُٞاى288 ُّ  بجغاخه حغاء ؾ٣ٍى ٢ظًٟت هاون أزىاء جىحهه ئلى ٖمله في مضًىت الهامت في ٍع٠ صمك٤مس
ً
مخأزغا

م الحرمى2013/01/12٥ٖامغ بضع ؾالم289 ُّ بغنام ٢ّىام في قإع الشالزحنمس

م الحرمى٦2013/01/13٥ما٫ الضامىوي290 ُّ ت أبابُل خىعان- مً الجِل الحغمس ٦خِبت أبابُل ٞلؿُحن الخابٗت لـ ألٍى

م الحرمى2013/01/15٥الحاحت باؾمت ال٨غصي291 ُّ م الحرمى٥- في ٖل الىعوع مس ُّ مً ؾ٩ان قإع اإلاٛاعبت في مس

م الحرمى2013/01/15٥خؿً خامض292 ُّ م الحرمى٥- في ٖل الىعوع مس ُّ مً ؾ٩ان قإع اإلاٛاعبت في مس

م الحرمى2013/01/15٥مٗتز حٗاعة293 ُّ بغنام ٢ّىام في آزغ قإع لىبُت وهى صازل ؾُاعجه وئنابت ابً أزُه الهٛحر صازل الؿُاعةمس

م الحرمى2013/01/16٥زلُل دمحم الٗلي294 ُّ بغنام ٢ّىام في قإع الشالزحنمس

م الحرمى2013/01/16٥أخمض ٖلي أخمض295 ُّ امس غ  الٟلؿُُني- أزىاء ٖىصجه مً صوامه في م٣غ ألاع٧ان في صاٍع مً مغجباث حِل الخدٍغ

م الحرمى2013/01/18٥أخمض هجضاث ْاهغ296 ُّ  لضي ألامً مىظ هدى زالزت أؾابُ٘ مس
ً
ا ٗىاث الؿ٩ا٦حن ٖلى حؿضه- ٧ان مسُٞى وحضث آزاع الخٗظًب َو

م الحرمى2013/01/19٥مىحر قٗبان297 ُّ م مس ُّ أب لدمؿت أَٟا٫- بغنام ٢ّىام أو٫ اإلاس

م الحرمى2013/01/19٥الحاج زالض شحاصة حمٗت298 ُّ ئزغ ئنابخه في حغاء ؾ٣ٍى ٢ظًٟت ٖلى حّي الخ٣ضم بجاهب م٣برة الكهضاءمس

م الحرمى2013/01/19٥( أٖىام4 )الُٟل ٖبضهللا ٞغاؽ قهابي  299 ُّ م زان الكُذ أزىاء الاقدبا٧اثمس ُّ ئزغ ئنابخه بغنانت في عأؾه وهى ًلٗب بأخض اإلاؼإع في مس

م الحرمى2013/01/23٥هضًم زالض الٛىُم300 ُّ م الحرمى٥ في صمك٤. جدذ الخٗظًبمس ُّ ؿ٨ً في مس ا َو ت الكغ٢ُت في صٖع وهى مً أهالي الٛاٍع

م الحرمى2013/01/21٥أؾامت ؾهُل ال٣ٍغب301 ُّ ٣ه ئلى ٖمله في مى٣ُت حجحرة مس م الحرمى٥-بغنام ٢ّىام وهى في ٍَغ ُّ مً ؾ٩ان مس

م الحرمى2013/01/24٥أخمض خمُض الىعاص302 ُّ مً ؾ٩ان مى٣ُت صواع ٞلؿُحن-بغنام ٢ّىام مس

م الحرمى2013/01/24٥ولُض دمحم أخمض303 ُّ م مس ُّ مً ؾ٩ان قإع الٗغوبت- بغنام ٢ّىام في مضزل اإلاس

٤ الضبضوب304 م الحرمى2013/01/26٥مٞى ُّ ممس ُّ بغنام ال٣ىام اإلاخمغ٦ؼ أو٫ اإلاس

م الحرمى2013/01/26٥مهىض أبى وٗاج305 ُّ بغنام خاحٍؼ بال٣غب مً حام٘ أبي أًىب الاههاعّيِ في مى٣ُت الهىاٖتمس
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٤ُ ألاخمض306 م الحرمى2013/01/27٥ٖضهان جٞى ُّ بغنام ٢ّىام في ؾى١ الهاٚتمس

م الحرمى2013/01/29٥دمحم ٖاص٫ ئبغاهُم307 ُّ ا ٖىضما ٧ان ٣ًىم بٗمله في ه٣ل الُدحن مس م الحرمى٥-زال٫ اقدبا٥ٍ خهل ٖلى أَغاٝ أوجىؾتراص صٖع ُّ مً ؾ٩ان مس

م الحرمى2013/02/01٥ باؾمت ػواوي308 ُّ  في الحاعة اإلاجاوعة للمسخاع30حغاء ؾ٣ٍى ٢ظًٟت ٖلى امخضاص قإع ا٫مس

م الحرمى2013/02/03٥هانغ ٞىػي خمُض309 ُّ  أمام حام٘ الىؾُممس
ً
م نباخا ُّ حغاء ال٣ه٠ ٖلى اإلاس

م الحرمى2013/02/03٥عبا ٖضهان ٢ىى310 ُّ  أمام حام٘ الىؾُممس
ً
م نباخا ُّ حغاء ال٣ه٠ ٖلى اإلاس

ا٫ ٖماًغي311 م الحرمى2013/02/03٥ٍٞغ ُّ  أمام حام٘ الىؾُممس
ً
م نباخا ُّ حغاء ال٣ه٠ ٖلى اإلاس

م الحرمى2013/02/03٥دمحم ًىؾ٠ ٦ؿاب312 ُّ بغنام ٢ّىام ٖىض ج٣اَ٘ قاععي لىبُت والحرمى٥مس

٤ُ ؾلُم313 ضة جٞى م الحرمى2013/02/04٥ٍٞغ ُّ حغاء ٢ظًٟت ٢غب مسجض الىؾُممس

ت314 م الحرمى2013/02/06٥بؿام  مهٍغ ُّ ت- حغاء ال٣ه٠ مس ق٤ُ٣ الكهُض أخمض مهٍغ

ت315 م الحرمى2013/02/06٥أخمض مهٍغ ُّ ت- حغاء ال٣ه٠ مس ق٤ُ٣ الكهُض بؿام مهٍغ

ت316 م الحرمى2013/02/06٥دمحم ؾُٗض ٢اؾم َحراٍو ُّ م الٗائضًً في خماةمس ُّ حغاء ؾ٣ٍى ٢ظًٟت ٖلى الكإع اإلاجاوع إلاكٟى ٞلؿُحن وهى مً ؾ٩ان مس

٤ الخ٣ي317 م الحرمى2013/02/06٥أؾامت مٞى ُّ أزىاء الاقدبا٧اث ٢غب ؾاخت الٗباؾُحنمس

م الحرمى2013/02/06٥بال٫ ٖىاص318 ُّ أزىاء الاقدبا٧اث ٢غب ؾاخت الٗباؾُحنمس

ان319 م الحرمى2013/02/06٥زمِؿت ٖباؽ خغم اإلاغخىم ؾُٗض ٍع ُّ ؾ٣ٍى ٢ظًٟت ٖلى مجزلهم في حّي الٗغوٍتمس

ت ٖباؽ320 م الحرمى2013/02/06٥ٍٖؼ ُّ ؾ٣ٍى ٢ظًٟت ٖلى مجزلهم في حّي الٗغوٍتمس

ان321 م الحرمى2013/02/06٥أخمض ؾُٗض ٍع ُّ ؾ٣ٍى ٢ظًٟت ٖلى مجزلهم في حّي الٗغوٍتمس

ان322 مان ؾُٗض ٍع م الحرمى2013/02/06٥هاٍع ُّ ؾ٣ٍى ٢ظًٟت ٖلى مجزلهم في حّي الٗغوٍتمس

ان323 م الحرمى2013/02/06٥هماع دمحم ؾُٗض ٍع ُّ ؾ٣ٍى ٢ظًٟت ٖلى مجزلهم في حّي الٗغوٍتمس

م ٢ىى 324 م الحرمى2013/02/07٥( ٖاما27)ٍع ُّ أم ألعبٗت أَٟا٫- مخأزغة بجغاخها حغاء ؾ٣ٍى ٢ظًٟت ٢بل أًام بجاهب حام٘ الىؾُممس

م الحرمى2013/02/10٥ٖمغ ٖضهان مهلح325 ُّ بغنام ٢ّىام في قإع الشالزحنمس

م الحرمى2013/02/10٥ٖلي الٗاصي326 ُّ  بجغاخه حغاء ال٣ه٠مس
ً
مخأزغا

327ً م الحرمى2013/02/10٥أخمض ٞاعو١ الٍؼ ُّ م الحرمى٥ ًىم الازىحن اإلااض يمس ُّ  بجغاخه ئزغ ال٣ه٠ ٖلى مس
ً
مخأزغا

م الحرمى2013/02/15٥ًاؾغ مىهىع زلُل328 ُّ م الحرمى٥مس ُّ بغنام ٢ّىام في مس

م الحرمى2013/02/16٥زالض ٢اؾم329 ُّ ئزغ ئنابخه بكٓاًا ٢ظًٟتمس

م الحرمى2013/02/17٥(أبى ٖالء)أًمً دمحم حىصة 330 ُّ م الحرمى٥مس ُّ هاقِ مً ٧ىاصع خغ٦ت ٞخذ- بغنام ٢ّىام في مضزل مس

م الحرمى2013/02/17٥بال٫ شحاصة331 ُّ م الحرمى٥مس ُّ  مً ٢بل ال٣ىاث الىٓامُت اإلاخىاحضة ٖىض مضزل مس
ً
ا ُّ أٖضم مُضاه

14)٢ص ي ؾامغ نائٜ 332
ً
م الحرمى2013/02/20٥( ٖاما ُّ م الحرمى٥مس ُّ بغنام ٢ّىام في مضزل مس

مت333 م الحرمى2013/02/20٥دمحم ٖلي ٍٖؼ ُّ ش أعىمس م بهىاٍع ُّ أعى ٖلى مى٣ُت الضواع-حغاء ٢ه٠ اإلاس
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م الحرمى2013/02/20٥بؿام خمُضي334 ُّ ش أعىمس م بهىاٍع ُّ أعى ٖلى مى٣ُت الضواع-حغاء ٢ه٠ اإلاس

م الحرمى2013/02/22٥خؿً ؾمحر ٖبىص335 ُّ ش أعىمس م بهىاٍع ُّ  بجغاخه حغاء ٢ه٠ اإلاس
ً
أعى ٖلى مى٣ُت الضواع-مخأزغا

اص ال٩ىس ى336 م الحرمى2013/02/24٥أ٦غم ٍػ ُّ ممس ُّ بغنام ٢ّىام في أو٫ اإلاس

م الحرمى2013/02/25٥أمحرة أخمض قٝغ337 ُّ حغاء ال٣ظًٟت التي ؾ٣ُذ ٖلى قإع الٗغوبتمس

م الحرمى2013/03/02٥الُٟلت منى همغ الؿُضة338 ُّ 2013-02-26مخأزغة بجغاخها حغاء ؾ٣ٍى ٢ظًٟت ٖلى حّي الٗغوبت في مس

م الحرمى2013/03/02٥أخمض ٖضهان َه339 ُّ حغاء ؾ٣ٍى ٢ظًٟت ٖلى قإع نٟضمس

م الحرمى2013/03/04٥( ٖاما65)ٖائكت أبى الك٨غ 340 ُّ ممس ُّ مخأزغة بجغاخها حغاء ئنابتها هدُجت الاقدبا٧اث أو٫ اإلاس

م الحرمى2013/03/06٥مدمىص ٢اؾم341 ُّ ج الُبي في قإع الحرمى٥مس حغاء ال٣ظًٟت التي ؾ٣ُذ ٢غب مغ٦ؼ ٍٞغ

م الحرمى2013/03/09٥دمحم بكحر ب٣لت342 ُّ ض ٖلى ؾخت أقهغمس .جدذ الخٗظًب، بٗض اٖخ٣اله في أخض الٟغوٕ ألامىُت إلاضة جٍؼ

65)خؿً أخمض الباف 343
ً
م الحرمى2013/03/09٥( ٖاما ُّ م الحرمى٥مس ُّ  بجغاح أنِب بها ٢بل ٖضة أؾابُ٘ ئزغ ال٣ه٠ ٖلى مجزله في مس

ً
مخأزغا

م الحرمى2013/03/09٥ دمحم هىع اإلاهغي344 ُّ جهُٟت في مٗخ٣الث الىٓام/جدذ الخٗظًبمس

م الحرمى2013/03/12٥خؿام ؾلُمان345 ُّ حغاء ئنابخه بكٓاًا ٢ظًٍٟتمس

م الحرمى2013/03/12٥ؾامغ ٖمغ الىاصع346 ُّ م الحرمى15٥أزىاء مداولخه ئه٣اط اإلاضهُحن حغاء ال٣ه٠ ٖلى قإع الـ مس ُّ  في مس

م الحرمى2013/03/12٥ماػن قهابي347 ُّ تمس ُّ اي صازل اإلاضًىت الٍغ

م الحرمى2013/03/12٥مهُٟى صعاجي348 ُّ تمس ُّ اي صازل اإلاضًىت الٍغ

م الحرمى2013/03/12٥دمحم ٖضاص349 ُّ تمس ُّ اي صازل اإلاضًىت الٍغ

م الحرمى2013/03/14٥ٖالء دمحم ٖلُان350 ُّ حغاء ؾ٣ٍى ٢ظًٟت ٖلى حّي الخ٣ضم بال٣غب مً م٣برة الكهضاءمس

م الحرمى2013/03/14٥دمحم ٩ٗ٦ي351 ُّ حغاء ؾ٣ٍى ٢ظًٟت ٖلى حّي الخ٣ضم بال٣غب مً م٣برة الكهضاءمس

م الحرمى2013/03/14٥دمحم أبى الٗال352 ُّ حغاء ٢ظًٟت ٢غب مكٟى الباؾلمس

م الحرمى2013/03/15٥( ٖاما14)ٖالء ًىؾ٠ ٖبضهللا 353 ُّ حغاء ؾ٣ٍى ٢ظًٟت هاون أمام مضعؾت ٧ى٦بمس

ض 354 م الحرمى2013/03/15٥( ٖاما47)أًمً أخمض مٖى ُّ تمس بكٓاًا ٢ظائ٠ حاهب مإؾؿت ال٨هغباء، وهى أخض ال٣ائمحن ٖلى حمُٗت ؤلاؾغاء الدحًر

م الحرمى2013/03/16٥ًىؾ٠ اإلاهغي355 ُّ حغاء ال٣ه٠ الظي اؾتهضٝ قإع اإلاال٩ي في مى٣ُت صواع ٞلؿُحنمس

م الحرمى2013/03/17٥مٗتز ؾالم356 ُّ حغاء ال٣ه٠ ٖلى حّي اإلاٛاعبتمس

م الحرمى2013/03/18٥ٞغخاث مباع357٥ ُّ حغاء ال٣ظًٟت التي ؾ٣ُذ ٖلى قإع الُاػوع بال٣غب مً حام٘ ٞلؿُحنمس

م الحرمى2013/03/18٥هكام مدمىص الىمغاوي358 ُّ حغاء ال٣ظًٟت التي ؾ٣ُذ ٖلى قإع الُاػوع بال٣غب مً حام٘ ٞلؿُحنمس

م الحرمى2013/03/19٥خؿحن الؿلمان359 ُّ حغاء ال٣ه٠مس

19)ًىؾ٠ نبحي خضًض 360
ً
م الحرمى2013/03/20٥( ٖاما ُّ  بانابخه بغنام ٢ىاٍم ٢بل ٖكغة أًاممس

ً
مخأزغا

م الحرمى2013/03/20٥ٖاٝع ؾٗضًت361 ُّ  بجغاخه حغاء ؾ٣ٍى ٢ظًٟت ٖلى حّي الٗغوبتمس
ً
مخأزغا
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م الحرمى2013/03/21٥دمحم زلُل ٢اؾم362 ُّ  بجغاخه ئزغ ؾ٣ٍى ٢ظًٟت ٢غب حام٘ ٞلؿُحنمس
ً
مخأزغا

م الحرمى2013/03/24٥أخمض حمُلت363 ُّ ت بٗض ئنابخه م٘ والضجه هدُجت ال٣ه٠مس ُّ في مى٣ُت اإلاًٗم

م الحرمى2013/03/27٥ئؾماُٖل ؾُٗض364 ُّ م الحرمى٥مس ُّ حغاء ال٣ه٠ ٖلى مس

م الحرمى2013/03/27٥دمحم ؾلُمان مغعي365 ُّ  بانابخه ئزغ الخٟجحر الظي اؾتهضٝ حام٘ ؤلاًمان ٢بل أًاممس
ً
مخأزغا

55)الحاّحت منى ٢اٖىص 366
ً
م الحرمى2013/03/27٥( ٖاما ُّ م مس ُّ مً ؾ٩ان قإع الجاٖىهت-بغنام ٢ّىام مضزل اإلاس

70ٖبض الغؤٝو ٖاقىع 367
ً
م الحرمى2013/03/29٥ ٖاما ُّ بكُٓت ٢ظًٟتمس

اعي 368 17قاصي الٞغ
ً
م الحرمى2013/03/29٥ ٖاما ُّ بكُٓت ٢ظًٟتمس

م الحرمى452013/03/29٥دمحم خؿً نٛحر 369 ُّ ممس ُّ بغنام ٢ىام أو٫ اإلاس

م الحرمى2013/03/29٥حهاص حمٗت ٞغخان370 ُّ (أبى خؿً الكهابي )بغنام ٢ّىام بلضًت الحرمى٥ ٖىض مى٠٢ مس

ت الؿال371٫ م الحرمى2013/03/29٥عمٍؼ ُّ بغنام ٢ّىام ٖىض حام٘ ؾلمان الٟاعس ي في قإع الؿبىعاث في الخًامًمس

م الحرمى2013/03/30٥وائل الكهابي372 ُّ ٍت م٘ أهله ٖلى ؾُذ بِخه في مى٣ُت الؿاختمس ُّ بغنام ٢ّىام ٖىضما ٧ان ٣ًىم باحغاء م٩اإلاٍت هاجٟ

م الحرمى2013/03/31٥ٖبض الغخُم با٦حر373 ُّ م الحرمى٥مس ُّ بغنام الاقدبا٧اث في مس

ض374 م الحرمى2013/03/31٥مٟلح مٖى ُّ حغاء ال٣ظًٟت التي اؾتهضٞذ قإع نٟىعٍتمس

م الحرمى2013/04/01٥ ؾىىاث10الُٟل ٖامغ ًُٞل قاهحن 375 ُّ م الحرمى٥مس ُّ أعى-حي الخ٣ضم بهاعوخي أعى-حغاء ٢ه٠ مس

م الحرمى2013/04/01٥الُٟل ٖالء ًديى خؿحن376 ُّ م الحرمى٥مس ُّ أعى-حي الخ٣ضم بهاعوخي أعى-حغاء ٢ه٠ مس

م الحرمى2013/04/01٥َاع١ ٖبض اإلاُٗي377 ُّ م الحرمى٥مس ُّ أعى-حي الخ٣ضم بهاعوخي أعى-حغاء ٢ه٠ مس

15)ٖمغ ٖبض اإلاُٗي 378
ً
م الحرمى2013/04/01٥( ٖاما ُّ م الحرمى٥مس ُّ أعى-حي الخ٣ضم بهاعوخي أعى-حغاء ٢ه٠ مس

م الحرمى2013/04/01٥زالض ٢اؾم379 ُّ م الحرمى٥مس ُّ أعى-حي الخ٣ضم بهاعوخي أعى-حغاء ٢ه٠ مس

م الحرمى2013/04/01٥دمحم مىحر ئؾماُٖل380 ُّ م الحرمى٥مس ُّ أعى-حي الخ٣ضم بهاعوخي أعى-حغاء ٢ه٠ مس

م الحرمى2013/04/01٥قاصي ٖىى381 ُّ م الحرمى٥مس ُّ أعى-حي الخ٣ضم بهاعوخي أعى-حغاء ٢ه٠ مس

م الحرمى2013/04/01٥ؾمحر دمحم382 ُّ م الحرمى٥مس ُّ أعى-حي الخ٣ضم بهاعوخي أعى-حغاء ٢ه٠ مس

م الحرمى2013/04/01٥خؿحن اإلاب383ٌُ ُّ م الحرمى٥مس ُّ أعى-حي الخ٣ضم بهاعوخي أعى-حغاء ٢ه٠ مس

م الحرمى2013/04/01٥الُٟل هبُل نالح384 ُّ م الحرمى٥مس ُّ أعى-حي الخ٣ضم بهاعوخي أعى-حغاء ٢ه٠ مس

م الحرمى2013/04/01٥الُٟل ٖماص هجُب385 ُّ م الحرمى٥مس ُّ أعى-حي الخ٣ضم بهاعوخي أعى-حغاء ٢ه٠ مس

م الحرمى2013/04/01٥الُٟل ؾامغ ٢باوي386 ُّ م الحرمى٥مس ُّ أعى-حي الخ٣ضم بهاعوخي أعى-حغاء ٢ه٠ مس

م الحرمى2013/04/01٥الُٟل مدمىص ٖامغ387 ُّ م الحرمى٥مس ُّ أعى-حي الخ٣ضم بهاعوخي أعى-حغاء ٢ه٠ مس

م الحرمى2013/04/01٥زلضون ؾامُت388 ُّ مس

م الحرمى2013/04/02٥الُٟلت سجىص الكُش زلُل389 ُّ م الحرمى٥مس ُّ أعى-حي الخ٣ضم بهاعوخي أعى-مخأزغة بجغاخها حغاء ٢ه٠ مس
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م الحرمى2013/04/02٥أوـ ٖماعة390 ُّ اؾدكهض بغنام ٢ىاٍم- هاقِ ئٚاسّي مس

م الحرمى2013/04/02٥قاصي أخمض خؿ391ً ُّ مس

م الحرمى2013/04/02٥زالض الٓاهغ392 ُّ م ٞلؿُحنمس ُّ حغاء ال٣ه٠ ٖلى مس

م الحرمى2013/04/03٥هكام ؾلمان393 ُّ م الحرمى٥مس ُّ ٤ ٖىصجه ئلى مجزله في ٖضعا وهى مً ؾ٩ان مس بغنام ٢ّىام في ٍع٠ صمك٤ في ٍَغ

م الحرمى2013/04/03٥خؿً قما394 ُّ م الحرمى٥مس ُّ اؾدكهض في حّي الخًامً-مً ؾ٩ان مس

م الحرمى2013/04/04٥َاع١ شحاصة صواه395 ُّ مس

م الحرمى2013/04/04٥أخمض أؾامت ؾ٨غي396 ُّ م الحرمى٥مس ُّ بغنام ٢ىاٍم في مضزل مس

م الحرمى2013/04/10٥ُٚار دمحم ؾالمت397 ُّ بغنام ٢ىاممس

م الحرمى2013/04/13٥أوـ ال٨برا398 ُّ حغاء ال٣ه٠مس

م الحرمى2013/04/13٥ؾمُت ؾال399٫ ُّ حغاء ٢ظًٟت ؾ٣ُذ ٖلى مى٣ُت الهامت في صمك٤مس

م الحرمى2013/04/13٥ٖضهان مىس ى400 ُّ حغاء ال٣ه٠مس

م الحرمى2013/04/14٥دمحم ٖمغ401 ُّ حغاء ال٣ه٠ ٖلى بلضة الؿبِىتمس

م الحرمى2013/04/15٥ٞاصي مىهىع402 ُّ حغاء ال٣ه٠مس

م الحرمى2013/04/17٥قاب و َٟل و ؾُضة403 ُّ ممس ُّ حغاء ؾ٣ٍى ٢ظائ٠ حاهب حام٘ البكحر أزىاء ججم٘ ألاهالي الضازلحن والداعححن مً اإلاس

م الحرمى2013/04/17٥دمحم خمض404 ُّ ىػمس ئٖضام مُضاوّي في حضًضة َٖغ

م الحرمى2013/04/20٥مدمىص الؿاٖض405 ُّ مس

م الحرمى2013/04/23٥الحاج أبى ؾامغ الكبلي406 ُّ حغاء ؾ٣ٍى ٢ظًٟت في مدُِ حام٘ الىؾُممس

م الحرمى2013/04/23٥أخمض ٖبضهللا ٖبضهللا407 ُّ اؾدكهض في مى٣ُت ٦ٟغ بُىامس

م الحرمى2013/04/25٥ ؾىىاث8-الُٟلت خال هابلس ي 408 ُّ حغاء ال٣ه٠مس

44)حما٫ ٣ٌٗىب 409
ً
م الحرمى2013/04/25٥( ٖاما ُّ م الحرمى٥مس ُّ  بجغاخه بٗض ئنابخه بغنام ٢ّىام في أو٫ مس

ً
مخأزغا

م الحرمى2013/04/28٥"أبى نالح"َاع١ ق٣غا 410 ُّ حغاء ال٣ه٠ الظي اؾتهضٝ قإع ٞلؿُحنمس

م الحرمى2013/04/28٥دمحم ٞاًؼ َٗمت411 ُّ حغاء ال٣ه٠مس

م الحرمى2013/05/01٥خؿحن صولت412 ُّ جدذ الخٗظًب في سجً نُضهاًا بٗض اٖخ٣اله لٗضة أقهغمس

م الحرمى2013/05/01٥ٖالء الضًً خؿني عخُل413 ُّ بغنام ٢ّىام في حّي ال٣ابىنمس

م الحرمى2013/05/03٥(أم ٖمغ)هاحُت ٖبض هللا ِٖس ى 414 ُّ ممس ُّ ٧اهذ مهابت بٟكٍل ٧لىّيٍ و جدخاج لٛؿٍُل صوعّي ومىٗذ مً الدغوج مً اإلاس

53)ئخؿان عمؼي ٢ضوعة 415
ً
م الحرمى2013/05/03٥(ٖاما ُّ ٤ ؾبِىه إلخًاع الدبز ألوالصهمس ئزغ ئَال١ الىاع ٖلُه مً ٢بل الجِل الىٓامي أزىاء مداولخه الدغوج مً ٍَغ

٤ُ َه 416 م الحرمى2013/05/04٥(أبى ٖامغ)أخمض جٞى ُّ حغاء ؾ٣ٍى ٢ظًٟت ٖلى مجزله ٢غب حام٘ ٞلؿُحنمس

م الحرمى2013/05/04٥الحاج أخمض هىع الضًً ألاؾٗض417 ُّ حغاء ٢ظًٟت ٖلى مدل ملبىؾاث ألاهغام في قإع ال٣ضؽمس
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م الحرمى2013/05/04٥ٖماص حامىؽ418 ُّ حغاء ٢ظًٟت ٖلى مدل ملبىؾاث ألاهغام في قإع ال٣ضؽمس

م الحرمى2013/05/06٥ٚؿان ٞخحي أًىب419 ُّ حغاء ال٣ه٠مس

م الحرمى2013/05/12٥دمحم جِؿحر الح٨ُم420 ُّ حغاء ؾ٣ٍى ٢ظًٟت في مى٣ُت باب جىما في صمك٤مس

م الحرمى2013/05/13٥تهاوي الحلبي421 ُّ حغاء ئنابتها بُل٤ٍ هاعّيٍ والخأزغ باؾٗاٞها حغاء الاقدبا٧اث الضائغةمس

م الحرمى2013/05/14٥ هًا٫ حهاص ؾٗضًت422 ُّ اؾدكهضا جدذ الخٗظًب في ٞغوٕ ألامً الؿىعّي. م٘ أزُه ًامًمس

م الحرمى2013/05/14٥ًامً حهاص ؾٗضًت423 ُّ اؾدكهضا جدذ الخٗظًب في ٞغوٕ ألامً الؿىعّي. م٘ أزُه هًا٫مس

م الحرمى2013/05/15٥خؿً ؾلُمان خُضع424 ُّ حغاء ال٣ه٠ ٖلى ج٣اَ٘ قإع لىبُت م٘ قإع خُٟامس

م الحرمى2013/05/15٥الُٟل ًىؾ٠ الؿُض425 ُّ حغاء ال٣ه٠مس

م الحرمى2013/05/16٥(أبى قا٦غ)ًىؾ٠ أبى اإلاجض 426 ُّ حغاء ال٣ه٠مس

م الحرمى2013/05/17٥بؿام مٗحن ٞغهىص427 ُّ غ الٟلؿُُنّيِمس في مى٣ُت ٖضعا وهى ٖؿ٨غيٌّ في حِل الخدٍغ

م الحرمى2013/05/18٥ٞاًؼ ٖبضهللا قغقي428 ُّ م الحرمى٥مس ُّ ئزغ الاقدبا٧اث التي و٢ٗذ الُىم في مس

م الحرمى2013/05/19٥زالض مدمىص ٖضوان429 ُّ م الحرمى٥ مً ٢بلمس ُّ  بجغاخه التي أنِب بها في مس
ً
مخأزغا

م الحرمى2013/05/19٥ٖالء ب٩اع430 ُّ مٗخ٣ل مىظ أ٦ثر مً ؾخت أقهغ في سجىن الىٓام الؿىعّيِ. جدذ الخٗظًبمس

م الحرمى2013/05/19٥ؾُٗض ٖؼوػ431 ُّ مٗخ٣ل مىظ أ٦ثر مً ؾخت أقهغ في سجىن الىٓام الؿىعّيِ. جدذ الخٗظًبمس

ًت432 م الحرمى2013/05/21٥دمحم مىس ى ٍٖى ُّ ممس ُّ بغنام ٢ىاٍم أزىاء صزىله اإلاس

م الحرمى2013/05/21٥الُٟل خؿً الٟاٖىعي433 ُّ م الحرمى30٥ئزغ ئنابخه بال٣ه٠ الظي اؾتهضٝ قإع الـ مس ُّ  في مس

م الحرمى2013/05/21٥دمحم زحر الغػاػ434 ُّ م الحرمى٥مس ُّ حغاء الاقدبا٧اث الضائغة في مس

م الحرمى2013/05/24٥ًىؾ٠ أخمض ؾُٗض435 ُّ بغنام ٢ّىام في قإع الحرمى٥مس

م الحرمى2013/05/24٥أخمض ٖىى ٖبض هللا436 ُّ حغاء ال٣ه٠مس

م الحرمى2013/05/27٥دمحم مغعي مدمىص437 ُّ م مىظ ٖضة أًاممس ُّ  بجغاخه حغاء ئنابخه بكٓاًا ٢ظًٟت ؾ٣ُذ ٖلى اإلاس
ً
مخأزغا

ت438 م الحرمى2013/05/28٥أهىع نبحي ٞىٍُؼ ُّ جتمس ٍت أزىاء وحىصه في ؾاخت الٍغ ُّ حغاء ئنابخه أمـ بكٓ

م الحرمى2013/05/29٥دمحم باؾم ألانبحي439 ُّ بغنام ٢ىاٍممس

م الحرمى2013/05/31٥( ؾىىاث 7 )الُٟلت بُان الؿٗضي 440 ُّ م الحرمى٥مس ُّ بغنام ٢ىاٍم ٢غب مجزلها بجاهب مُٗم ٖلي بابا في مس

م الحرمى2013/06/03٥مدمىص ٖلي َه441 ُّ أزىاء صزىله مً جغ٦ُا ئلى ؾىعٍامس

م الحرمى2013/06/03٥ماهغ ٖضهان الىاصع442 ُّ م الحرمى٥مس ُّ م زان الكُذ. بغنام ٢ىاٍم في مس ُّ وهى باألنل مً أهالي مس

ض443 م الحرمى2013/06/03٥دمحم قٍغ ُّ م الحرمى٥مس ُّ  بجغاخه حغاء ال٣ظًٟت التي ؾ٣ُذ ٖلى أو٫ مس
ً
مخأزغا

م الحرمى2013/06/05٥دمحم ٖمغ الىاصع444 ُّ مس
نِب أزىه وائل وبٌٗ اإلاكُٗحن

ُ
 بالجشمان وأ

ٌ
 مىحىصة

ٌ
 هاؾٟت

ٌ
. أزىاء مداولت ئزالء حشمان الكاب ماهغ الىاصع خُث اهٟجغث ٖبىة

م الحرمى٥ ُّ ىانغ ال٣ُاصة الٗاّمت اإلاغابُت ٖلى خاحؼ مضزل مس الجشمان ٧ان بدىػة ال٣ىاث الىٓامُت ٖو
م الحرمى2013/06/06٥زالض دمحم حما٫ ؾلُم445 ُّ م الحرمى٥مس ُّ أزىاء ئؾٗاٞه أخض اإلاهابحن في مس
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ت446 م الحرمى2013/06/10٥ٞاَمت مهٍغ ُّ هدُجت ئنابتها بكٓاًا ٢ظًٟت هاون ؾ٣ُذ بال٣غب مً قإع الشالزحنمس

م الحرمى2013/06/17٥الُبِب أخمض هىاٝ الحؿ447ً ُّ مس
م الحرمى٥، وهى الجغاح الىخُض الظي  ُّ  بجغاخه هدُجت ئنابخه بكٓاًا ال٣ظًٟت التي ؾ٣ُذ في مس

ً
م الحرمى٥ ٢ط ى مخأزغا ُّ مً أبىاء مس

م الحرمى٥ ُّ  في مس
ً
٧ان مخىاحضا

م الحرمى2013/06/17٥ٞهض ٖباؽ448 ُّ اقتمس حغاء ال٣ظًٟت التي ؾ٣ُذ بال٣غب مً مغ٦ؼ ؤلٖا

م الحرمى2013/06/17٥ٖلي دمحم ٢اؾم449 ُّ حغاء ال٣ه٠مس

م الحرمى2013/06/17٥زاجىن الفي ألاخمض450 ُّ حغاء ال٣ه٠مس

م الحرمى2013/06/17٥ًاؾحن خجا451 ُّ حغاء ال٣ه٠مس

م الحرمى2013/06/17٥الُٟل ٖبض الغخمً نالح452 ُّ حغاء ال٣ه٠مس

م الحرمى2013/06/18٥(هدُجت الجٟاٝ)َٟل 453 ُّ ممس ُّ .٢ط ى هدُجت الجٟاٝ ولم ٌؿخُ٘ طووه ئزغاحه للٗالج بؿبب ئٚال١ الحاحؼ في مضزل اإلاس

ان454 م الحرمى2013/06/19٥ٖظاب ٍع ُّ م زان الكُشمس ُّ م و جمَّ صٞجها في مس ُّ مخأزغة بجغاخها ئزغ َل٣ت ٢ىاٍم ٢بل ًىمحن في مضزل اإلاس

ي455 م الحرمى2013/06/19٥الُٟلت ماؾت ًٞل الُٗلَى ُّ م زان الكُذمس ُّ  مً الحرمى٥. حغاء ال٣ه٠ ٖلى مس
ٌ
اؾدكهضث م٘ أّمها وهي مهّجغة

م الحرمى2013/06/19٥وٗماث زالض خُضع والضة الُٟلت ماؾت456 ُّ م زان الكُذمس ُّ  مً الحرمى٥ اؾدكهضث م٘ َٟلتها . حغاء ال٣ه٠ ٖلى مس
ٌ
وهي مهّجغة

ضان الؿهلي457 م الحرمى2013/06/20٥ٞغاؽ ٍػ ُّ جدذ الخٗظًب في سجىن الىٓاممس

م الحرمى2013/06/21٥ؾىؾً مىهىع458 ُّ ممس ُّ بغنام ٢ّىام مضزل اإلاس

م الحرمى2013/06/21٥دمحم ٖابىعة459 ُّ جتمس حغاء ئنابخه بكٓاًا ٢ظًٍٟت في ؾاخت الٍغ

م الحرمى2013/06/23٥حمُلت الكهابي460 ُّ م الحرمى٥مس ُّ حغاء ؾ٣ٍى ٢ظًٟت ٖلى مى٣ُت الٗغوبت في مس

م الحرمى2013/06/23٥ماػن ؾٗض461 ُّ م الحرمى٥مس ُّ حغاء ؾ٣ٍى ٢ظًٟت ٖلى مى٣ُت الٗغوبت في مس

ض462 م الحرمى2013/06/27٥أمحر أبى ٍػ ُّ جدذ الخٗظًب في سجىن الىٓاممس

م الحرمى2013/07/04٥هاقم الب٣اعي463 ُّ ممس ُّ بغنام ٢ّىام مضزل اإلاس

م الحرمى2013/07/04٥دمحم ٖضهان مىهىع هاقم464 ُّ ممس ُّ حغاء ال٣ه٠ ٖلى اإلاس

م الحرمى2013/07/05٥أماوي حما٫ هاٖىعة465 ُّ م الحرمى٥مس ُّ مً ؾ٩ان مى٣ُت ببُال في ٍع٠ صمك٤- بغنام ٢ىاٍم في مضزل مس

م الحرمى2013/07/06٥حهاص دمحم زحر الكهابي466 ُّ حغاء ئنابخه بكٓاًا ٢ظًٟت ؾ٣ُذ في مى٣ُت حجحرةمس

م الحرمى2013/07/07٥ٞىػي دمحم نالح467 ُّ ممس ُّ بغنام ٢ّىام في مضزل اإلاس

م الحرمى2013/07/07٥زـــالــض جمُم468 ُّ  بجغاخه حغاء قٓاًا ٢ظًٟت هاون ؾ٣ُذ بال٣غب مً حام٘ ٖبض ال٣اصع الحؿُنيمس
ً
مخأزغا

م الحرمى2013/07/07٥ًاؾغ مدمىص ٖامغ469 ُّ ت الحرمى٥ للبىاثمس حغاء ؾ٣ٍى ٢ظًٟت هاون بال٣غب مً زاهٍى

ِـ 470 م الحرمى2013/07/07٥(أبى زالض)ًىؾ٠ دمحم بٚغ ُّ  بانابخه بكٓاًا ٢ظًٟت هاونمس
ً
مخأزغا

م الحرمى2013/07/10٥مدمىص قهابي471 ُّ حغاء ال٣ه٠مس

اى ٖضهان الىاصع472 م الحرمى2013/07/10٥ٍع ُّ تمس ُّ ئزغ ئنابخه بكٓاًا ٢ظًٟت في بلضة الظًاب

م الحرمى2013/07/12٥ٖبض هللا ق٨غي أخمض زىُٟـ473 ُّ جدذ الخٗظًب في سجىن الىٓام الؿىعيمس
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م الحرمى2013/07/12٥خؿً قغاعة474 ُّ  بجغاخه بٗض ئنابخه بغنام ٢ىاممس
ً
مخأزغا

م الحرمى2013/07/15٥مهىض خؿحن ٖكماوي475 ُّ حغاء ال٣ه٠مس

ض476 م الحرمى2013/07/15٥ٖمغ ٖبض الحلُم مٖى ُّ حغاء ال٣ه٠مس

م الحرمى2013/07/21٥ٖماص دمحم ٖلي477 ُّ حغاء ال٣ه٠مس

اص ٚىُم478 م الحرمى2013/07/21٥دمحم ٍػ ُّ حغاء ال٣ه٠مس

م الحرمى2013/07/21٥زالض دمحم با٦حر479 ُّ حغاء ال٣ه٠مس

م الحرمى2013/07/21٥هاوي الالفي480 ُّ حغاء ال٣ه٠مس

ض نالح خمض481 م الحرمى2013/07/24٥ٚع ُّ ش أعىمس م الحرمى٥ مً ٢بل ٢ّىاث الجِل الىٓامي- حغاء ال٣ه٠ بهىاٍع ُّ أعى ٖلى مس

م الحرمى2013/07/24٥مغح نالح خمض482 ُّ ش أعىمس م الحرمى٥ مً ٢بل ٢ّىاث الجِل الىٓامي - حغاء ال٣ه٠ بهىاٍع ُّ  أعى ٖلى مس

م الحرمى2013/07/24٥ٖٟاٝ مضعصؽ والضة الُٟلخىحن مغح وعٚض483 ُّ ش أعىمس م الحرمى٥ مً ٢بل ٢ّىاث الجِل الىٓامي - حغاء ال٣ه٠ بهىاٍع ُّ  أعى ٖلى مس

م الحرمى2013/07/24٥أخمض الٗبض هلل484 ُّ ش أعىمس م الحرمى٥ مً ٢بل ٢ّىاث الجِل الىٓامي - حغاء ال٣ه٠ بهىاٍع ُّ  أعى ٖلى مس

م الحرمى2013/07/24٥خىان قا٦غ485 ُّ ش أعىمس م الحرمى٥ مً ٢بل ٢ّىاث الجِل الىٓامي - حغاء ال٣ه٠ بهىاٍع ُّ  أعى ٖلى مس

ض486 م الحرمى2013/07/24٥الُٟل حٟٗغ أبى ٍػ ُّ ش أعىمس م الحرمى٥ مً ٢بل ٢ّىاث الجِل - حغاء ال٣ه٠ بهىاٍع ُّ  أعى ٖلى مس

ض487 ا أبى ٍػ م الحرمى2013/07/24٥الُٟلت ماٍع ُّ ش أعىمس م الحرمى٥ مً ٢بل ٢ّىاث الجِل الىٓامي - حغاء ال٣ه٠ بهىاٍع ُّ  أعى ٖلى مس

م488 م الحرمى2013/07/24٥أخمض مدمىص ٖبض ال٨ٍغ ُّ ش أعىمس م الحرمى٥ مً ٢بل ٢ّىاث الجِل الىٓامي - حغاء ال٣ه٠ بهىاٍع ُّ  أعى ٖلى مس

489
 12، أ٦ثر مً 2013-7-24في مجؼعة 

ً
 قهُضا

صٞىىا بضون الخٗٝغ ٖلى حشثهم هدُجت الدكّىه 
م الحرمى2013/07/24٥ ُّ ش أعىمس م الحرمى٥ مً ٢بل ٢ّىاث الجِل الىٓامي - حغاء ال٣ه٠ بهىاٍع ُّ  أعى ٖلى مس

م الحرمى2013/07/25٥نهاص ٖلي بهلى490٫ ُّ م الحرمى٥ قإع اإلاٛاعبت- حغاء ال٣ه٠ مس ُّ مً ؾ٩ان مس

م الحرمى2013/07/25٥دمحم الؿٗضي491 ُّ م الحرمى٥ قإع اإلاٛاعبت- حغاء ال٣ه٠ مس ُّ مً ؾ٩ان مس

م492 م الحرمى2013/07/25٥أخمض مدمىص ٖبض ال٨ٍغ ُّ حغاء ؾ٣ٍى ٢ظًٟت في نهاًت امخضاص قإع الشالزحن بال٣غب مً ؾى١ الدًاعمس

م الحرمى2013/07/25٥ ؾىت1.5بهاء ٖؼام وابىه البالٜ 493 ُّ حغاء ؾ٣ٍى ٢ظًٟت في نهاًت امخضاص قإع الشالزحن بال٣غب مً ؾى١ الدًاعمس

م الحرمى2013/07/25٥( ؾىت1.5)أخمض بهاء ٖؼام 494 ُّ حغاء ؾ٣ٍى ٢ظًٟت في نهاًت امخضاص قإع الشالزحن بال٣غب مً ؾى١ الدًاعمس

م الحرمى2013/07/26٥الُٟل مدمىص دمحم أخمض495 ُّ م الحرمى٥مس ُّ ا، اؾدكهض م٘ ق٣ُ٣خه ٞاَمت وهما مً أبىاء مس حغاء ال٣ه٠ الظي اؾتهضٝ مى٣ُت حاؾم في مضًىت صٖع

م الحرمى2013/07/26٥الُٟلت ٞاَمت دمحم أخمض496 ُّ م الحرمى٥مس ُّ ا، اؾدكهضث م٘ ق٣ُ٣ها مدمىص وهما مً أبىاء مس حغاء ال٣ه٠ الظي اؾتهضٝ مى٣ُت حاؾم في مضًىت صٖع

م الحرمى2013/07/26٥دمحم ٞخحي نبذ497 ُّ أزىاء الاقدبا٧اث م٘ الجِل الىٓامّيِ في مضًىت ٖضعامس

اى عقُض الباف498 م الحرمى2013/07/27٥ٍع ُّ ش أعىمس  بانابخه حغاء ٢ه٠ بهىاٍع
ً
م الحرمى٥ مً ٢بل الجِل- مخأزغا ُّ أعى ٖلى مس

م الحرمى2013/07/28٥ٖبض الغخُم الحيل499 ُّ حغاء ؾ٣ٍى ٢ظًٟت م٣ابل ٞغن خمضان أصث ئلى اؾدكهاصه وخغ١ مجزلهمس

م الحرمى2013/07/30٥ئًاؽ الىُٗمي500 ُّ ش حغاصمس  بجغاخه ئزغ ئنابخه حغاء ال٣ه٠ ٢بل أًام بهىاٍع
ً
مخأزغا

م الحرمى2013/08/01٥أوـ زالض دمحم501 ُّ م الحرمى٥ ٢بل ًىمحنمس ُّ ئزغ ئنابخه بكٓاًا ٢ظًٟت ؾ٣ُذ ٖلى ؾى١ الخ٣ضم في مس
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م الحرمى2013/08/01٥وؾُم ٖبض الح502ُٟٔ ُّ م الحرمى٥ ٢بل ًىمحنمس ُّ حغاء ئنابخه بكٓاًا ٢ظًٟت ؾ٣ُذ ٖلى مس

م الحرمى2013/08/06٥أخمض دمحم ٢ضوعة503 ُّ ئزغ ئنابخه بكٓاًا ٢ظًٍٟت ؾ٣ُذ ٖلى ؾُذ مجزلهمس

ض504 م الحرمى2013/08/06٥ٖبض الغخُم دمحم مٖى ُّ م مىظ ٢غابت ألاؾبٕىمس ُّ جدذ الخٗظًب في أخض إٔٞغ ألامً خُث اٖخ٣ل في حّي الؼاهغة بٗض زغوحه مً اإلاس

م الحرمى2013/08/07٥ٖبض اإلاىٗم الكهابي505 ُّ حغاء ال٣ه٠ الظي اؾتهضٝ زان الكُذمس

م الحرمى2013/08/08٥ٖماص ٖبض الح506ُٟٔ ُّ 2013-08-07وحضث حشخه في مكٟى اإلاجتهض بٗض أن جمَّ زُٟه ًىم مس

م الحرمى2013/08/12٥ؾمحر مدمىص ههاع507 ُّ م الحرمى٥ ٢بل ٖضة أًاممس ُّ  بجغاخه بٗض ئنابخه بكٓاًا ٢ظًٟت ؾ٣ُذ ٖلى مس
ً
مخأزغا

م الحرمى٢2013/08/13٥ضوعة مىظع ألاق٣غ508 ُّ حغاء ئنابخه بكٓاًا ٢ظًٟت ؾ٣ُذ ٖلى ج٣اَ٘ قاععي نٟىعٍت ولىبُتمس

م الحرمى2013/08/13٥ههغ الضًً الكاٖغ509 ُّ  بجغاخه بٗض ئنابخه بكٓاًا ٢ظًٟت ؾ٣ُذ في قإع لىبُتمس
ً
مخأزغا

م الحرمى2013/08/19٥الغيُٗت حنى أخمض خؿ510ً ُّ مس
ٟا٫ اإلاىاؾب  غ خلُب ألَا م مً ٢بل ٢ّىاث الىٓام الؿىعي،لٗضم جٞى ُّ خُث ئن أمها لم . ومى٘ اصزاله بؿبب الحهاع اإلاؿخمغ للمس

م مىظ ئٚال٢ه ٢بل أ٦ثر مً قهٍغ مّما خغم الُٟلت مً الغياٖت الُبُُٗت ُّ حؿخُ٘ صزى٫ اإلاس
م الحرمى2013/08/21٥ٖماع ٖمىعة511 ُّ  بجغاخه حغاء ؾ٣ٍى ٢ظًٟت بال٣غب مً حّي اإلاٛاعبت ًىم أمـ مس

ً
2013-08-20مخأزغا

م الحرمى2013/08/21٥الكاب ٖبض الهاصي زًغ512 ُّ غ اإلاىاص الُبُت الالػمتمس ئزغ ئنابخه بكٓاًا ال٣ظًٟت التي ؾ٣ُذ ٖلى قإع اإلاٛاعبت لٗضم جٞى

م الحرمى2013/08/21٥بال٫ هجُب513 ُّ غ اإلاىاص الُبُت الالػمتمس ئزغ ئنابخه بكٓاًا ال٣ظًٟت التي ؾ٣ُذ ٖلى قإع اإلاٛاعبت لٗضم جٞى

م الحرمى2013/08/23٥ٞىػي مدمىص صواه514 ُّ جتمس اث الجِل الحّغِ والجِل الىٓامّيِ في ؾاخت الٍغ أزىاء الاقدبا٧اث بحن مجمٖى

515
ض  ض اإلاٖى ٢ُاصيٌّ باعٌػ في - (أبى الح٨م)مٖى

ئ٢لُم خغ٦ت ٞخذ في ؾىعٍا
م الحرمى2013/08/25٥ ُّ جدذ الخٗظًب في سجىن الىٓام الؿىعيمس

م الحرمى2013/08/25٥ئخؿان ٖباؽ516 ُّ حغاء ال٣ه٠مس

م الحرمى2013/08/27٥مغعي دمحم دمحم517 ُّ (أبى نُام )حغاء ئنابخه بكٓاًا ٢ظًٍٟت ؾ٣ُذ بال٣غب مً ٞغنمس

م الحرمى2013/08/30٥ًىؾ٠ قمٍى518 ُّ حغاء ئنابخه بغنام ٢ّىاٍم في مى٣ُت أو٫ قإع الحرمى٥ بال٣غب مً نُضلُت ٖٟاٝمس

م الحرمى2013/09/02٥ٖمغ ٖباؽ519 ُّ حغاء ئنابخه بكٓاًا ٢ظًٟت مً ٢ّىاث الىٓاممس

م الحرمى2013/09/04٥أخمض حمُل الؿهلي520 ُّ ت ومغ٦ؼ وجض للخضٍعبمس ُّ از  قبابيٌّ وئٚاسيٌّ ٌٗمل م٘ مإؾؿت ؾىاٖض ؤلٚا
ٌ
حغاء ئنابخه بكٓاًا ٢ظًٟت في امخضاص قإع الشالزحن، وهى هاقِ

م الحرمى2013/09/04٥ٖضهان ٢اؾم521 ُّ مس
ٌ
 ئٚاسيٌّ ومؿ٠ٗ

ٌ
حغاء ئنابخه بكٓاًا ٢ظًٟت أَل٣تها ٢ّىاث الىٓام بال٣غب مً مكٟى ٞاًؼ خالوة وهى هاقِ

م الحرمى2013/09/08٥ٞاصي أبى عجاج522 ُّ مس
 ئٚاسيٌّ ومهّىٌع، ٧ان م٘ ػمالئه ٣ًىمىن بضوعهم الىؾُِ في ه٣ل حشت أخض ٖىانغ ٢ّىاث 

ٌ
ىُت الٟلؿُُيُت وهاقِ مً أًٖاء الهُئت الَى

م لضي خاحؼ الىٓام وزاللها جمَّ ئَال١ زالر ٢ظائ٠ هاون ٖىض ؾاخت  ُّ الىٓام م٣ابل ؤلاٞغاج ًٖ ئخضي اليؿاء اإلاٗخ٣الث أو٫ اإلاس
م الحرمى2013/09/08٥(أبى دمحم)حٟٗغ دمحم 523 ُّ مس

ٍِ ئٚاسّيٍ ، ٧ان م٘ ػمالئه ٣ًىمىن بضوعهم الىؾُِ في ه٣ل حشت أخض ٖىانغ ٢ّىاث الىٓام  ىُت الٟلؿُُيُت وهاق مً أًٖاء الهُئت الَى

جت مما  م لضي خاحؼ الىٓام وزاللها جمَّ ئَال١ زالر ٢ظائ٠ هاون ٖىض ؾاخت الٍغ ُّ م٣ابل ؤلاٞغاج ًٖ ئخضي اليؿاء اإلاٗخ٣الث أو٫ اإلاس
ضان 524 م الحرمى2013/09/08٥(أبى بؿام)زلُل ٍػ ُّ مس

، ٧ان م٘ ػمالئه ٣ًىمىن بضوعهم الىؾُِ في ه٣ل حشت أخض ٖىانغ ٢ّىاث الىٓام  ٍِ ئٚاسّيٍ ت وهاق ُّ ت الٟلؿُُي ُّ ى مً أًٖاء الهُئت الَى

جت مّما  م لضي خاحؼ الىٓام وزاللها جمَّ ئَال١ زالر ٢ظائ٠ هاون ٖىض ؾاخت الٍغ ُّ م٣ابل ؤلاٞغاج ًٖ ئخضي اليؿاء اإلاٗخ٣الث أو٫ اإلاس
مت525 م الحرمى2013/09/08٥مدمىص ٍٖؼ ُّ مس

ت وهاقِ ئٚاسّي، ٧ان م٘ ػمالئه ٣ًىمىن بضوعهم الىؾُِ في ه٣ل حشت أخض ٖىانغ ٢ّىاث الىٓام  ُّ ت الٟلؿُُي ُّ ى مً أًٖاء الهُئت الَى

جت مما  م لضي خاحؼ الىٓام وزاللها جمَّ ئَال١ زالر ٢ظائ٠ هاون ٖىض ؾاخت الٍغ ُّ م٣ابل ؤلاٞغاج ًٖ ئخضي اليؿاء اإلاٗخ٣الث أو٫ اإلاس
م الحرمى2013/09/09٥ٖلي دمحم ٖتر526 ُّ مس

ت بضوعهم الىؾُِ في ه٣ل حشت أخض ٖىانغ ٢ّىاث الىٓام م٣ابل ؤلاٞغاج ًٖ ئخضي  ُّ ت الٟلؿُُي ُّ ى أزىاء ٢ُام أًٖاء الهُئت الَى

جت مّما أصي ئلى اؾدكهاص زمؿت  م لضي خاحؼ الىٓام وزاللها جمَّ ئَال١ زالر ٢ظائ٠ هاون ٖىض ؾاخت الٍغ ُّ اليؿاء اإلاٗخ٣الث أو٫ اإلاس
م الحرمى2013/09/09٥دمحم ٦ما٫ الٗاًضي527 ُّ ٤ ؾبِىتمس بغنام ٢ّىام ٖلى ٍَغ

م الحرمى2013/09/10٥دمحم أخمض الؿٗضي528 ُّ م خماةمس ُّ َ٘ حشماهه بٗض نالة ْهغ ألامـ في مس ِ
ُّ م الحرمى٥ في صمك٤ وقُ ُّ مً أبىاء مس

م الحرمى2013/09/10٥أخمض جغا529٥ ُّ ازُت قاصًت جغا٥مس م٣ابل حام٘ ٞلؿُحن وهى ق٤ُ٣ الىاقُت ؤلٚا
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م الحرمى2013/09/10٥ًاؾغ ئبغاهُم الجىصة530 ُّ مس
ش - 2012 /12جدذ الخٗظًب في سجىن الىٓام الؿىعّيِ وهى مٗخ٣ٌل مىظ قهغ  و٢ض  ، 9/9/2013جمَّ ئباٙل أهله باؾدكهاصه بخاٍع

اؾدكهض في ٞترٍة ؾاب٣ٍت
م الحرمى2013/09/11٥زالض دمحم ب٨غاوي531 ُّ مس

 قبابيٌّ وئٚاسيٌّ في مإؾؿت حٟغا ، و٢ض اؾدكهض في 8جدذ الخٗظًب في سجىن الىٓام الؿىعّيِ بٗض اٖخ٣ا٫ صام إلاضة 
ٌ
 قهىع، وهى هاقِ

ٞترٍة ؾاب٣ٍت
م الحرمى2013/09/11٥ؾامغ أبى ال532ًُ٣ ُّ مس

، و٢ض اؾدكهض في ٞترٍة   ئٚاسيٌّ
ٌ
ً الشاوي الٗام اإلااض ي، وهى هاقِ جدذ الخٗظًب في سجىن الىٓام الؿىعّيِ بٗض اٖخ٣اله في قهغ حكٍغ

ؾاب٣ٍت
م الحرمى2013/09/11٥وؾام ؾُٗض عقضان533 ُّ مس

ش   ئٚاسّي وجمَّ ئباٙل أهله باؾدكهاصه بخاٍع
ٌ
، و٢ض اؾدكهض في ٞترٍة 11/9/2013جدذ الخٗظًب في سجىن الىٓام الؿىعّي وهى هاقِ

ؾاب٣ٍت
م الحرمى2013/09/11٥شحاصة أخمض الكهابي534 ُّ ش مس  قبابي9/7/2013ٌّحغاء ئنابخه بكٓاًا ال٣ه٠ الٗى٠ُ الظي حٗغى له قإع ٞلؿُحن بخاٍع

ٌ
، وهى هاقِ

ؼ 535 م الحرمى2013/09/12٥(أبى ٞغاؽ  )ؾامي دمحم ٖبض الٍٗؼ ُّ حغاء ئنابخه بُل٤ هاعيمس

م الحرمى2013/09/12٥ؾامغ ؾُٗض ٖمٍغ536ً ُّ  ئٚاسّي  مً ؾ٩ان ٢ضؾُا اٖخ٣ل في الكهغ ألاو٫ مً ٖام مس
ٌ
2013جدذ الخٗظًب في سجىن الىٓام الؿىعّيِ وهى هاقِ

م الحرمى2013/09/12٥مهُٟى مىحر خمؼاث537 ُّ 15حغاء ئنابخه بكٓاًا ٢ظًٍٟت ؾ٣ُذ ٖلى قإع الـمس

م الحرمى2013/09/13٥(أبى أًمً)الحاج دمحم ٖبض الغخُم الىمغاوي 538 ُّ  بانابخه بكٓاًا ٢ظًٟت هاون ٢بل أًاممس
ً
مخأزغا

م الحرمى2013/09/14٥(أبى ٖباصة)دمحم هضاٝ 539 ُّ م الحرمى٥مس ُّ حغاء ؾ٣ٍى ٢ظًٟت بجاهب اإلا٣برة ال٣ضًمت في مس

م الحرمى2013/09/14٥(أبى مجض)أخمض مىس ى 540 ُّ م الحرمى٥مس ُّ حغاء ؾ٣ٍى ٢ظًٟت بجاهب اإلا٣برة ال٣ضًمت في مس

م الحرمى2013/09/14٥(أبى البراء)وؾُم نابغ 541 ُّ م الحرمى٥مس ُّ حغاء ؾ٣ٍى ٢ظًٟت بجاهب اإلا٣برة ال٣ضًمت في مس

م الحرمى2013/09/17٥ٖمغ صلى542٫ ُّ ت زال٫ الهجغة بال٣ىاعب مً مهغمس اؾدكهض ٖلى ًض ال٣ىاث اإلاهٍغ

م الحرمى2013/09/21٥اؾامت الدًغاء543 ُّ ش ، جدذ الخٗظًب في سجىن الىٓام الؿىعي مس ش الُىم9/8/2013و٢ض اؾدكهض بخاٍع  ول٨ً لم ًبلٜ اهله ختى جاٍع

ض544 م الحرمى2013/09/21٥ٖبض اإلاىٗم اإلاٖى ُّ واؾدكهض الُىم، أنِب بكٓاًا ٢ظًٟت هاون أصث ئلى بتر ٢ضمه ٢بل أعبٗت أًام مس

م الحرمى2013/10/07٥أخمض ٖىى545 ُّ جم ٢ىهه مً ٢بل ٢ىاث الىٓام ٖلى مضزل مسُم الحرمى٥ زال ٫ مٓاهغة جُالب بٟ٪ الحهاعمس

م الحرمى2013/10/11٥الُٟلت الغيُٗت مل٪ حمٗت546 ُّ اًت الُبُت هدُجت الحهاع اإلاٟغوى ٖلى مسُم الحرمى٥مس حغاء انابتها بالجٟاٝ و ه٣و اإلاىاص الٛظائُت و الٖغ

م الحرمى2013/10/12٥هبت اخمض صهكت547 ُّ ش مس غة مالُا في جاٍع ً الاو٫ 12حغاء ٚغ٢هم ٢بالت حٍؼ 2013 حكٍغ

م الحرمى2013/10/12٥ؾاعة دمحم مأمىن الٗلي548 ُّ ش مس غة مالُا في جاٍع ً الاو٫ 12حغاء ٚغ٢هم ٢بالت حٍؼ 2013 حكٍغ

مان دمحم مأمىن الٗلي549 م الحرمى2013/10/12٥هاٍع ُّ ش مس غة مالُا في جاٍع ً الاو٫ 12حغاء ٚغ٢هم ٢بالت حٍؼ 2013 حكٍغ

م الحرمى2013/10/12٥ٖـضي الٗمـامي550 ُّ حغاء ال٣ظًٟت التي ؾ٣ُذ ٢غب مسجض ٖبض ال٣اصع الحؿُنيمس

م الحرمى٢2013/10/12٥ــاؾـــم ؾٗـــضًت551 ُّ أزىاء مداولت الىٓام الؿىعي ا٢خدام مسُم الحؿُيُتمس

م الحرمى2013/10/12٥مدمـــىص ٦ـــىحُل552 ُّ أزىاء مداولت الىٓام الؿىعي ا٢خدام مسُم الحؿُيُتمس

م الحرمى2013/10/13٥قمـ الضًً مهغان صعوَل553 ُّ تمس ٚغ٢ا ٢بالت الؿىاخل اإلاهٍغ

م الحرمى2013/10/13٥خ٨مذ الضًً مهغان صعوَل554 ُّ تمس ٚغ٢ا ٢بالت الؿىاخل اإلاهٍغ

م الحرمى2013/10/14٥"ابى الٗؼ " ٖضهان ًىؾ٠ قهابي 555 ُّ  ٖام60جدذ الخٗظًب في مٗخ٣الث الىٓام الؿىعي و ًبلٜ مً الٗمغ الــ مس

م الحرمى2013/10/14٥عامي ٚىام556 ُّ اؾدكهض زال٫ اإلاٗاع٥ في اإلاسُممس

م الحرمى2013/10/13٥ؾاعة خؿحن ؾالمت557 ُّ تمس بٗض ٚغ١ ٢اعبهم في مى٣ُت العجمي باالؾ٨ىضٍع
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م الحرمى2013/10/13٥حىلُا خؿحن ؾالمت558 ُّ تمس بٗض ٚغ١ ٢اعبهم في مى٣ُت العجمي باالؾ٨ىضٍع

م الحرمى2013/10/13٥خلُمه زلُل ابى الؿ559ً٨ ُّ تمس بٗض ٚغ١ ٢اعبهم في مى٣ُت العجمي باالؾ٨ىضٍع

م الحرمى2013/10/13٥اخمض دمحم صواه560 ُّ تمس بٗض ٚغ١ ٢اعبهم في مى٣ُت العجمي باالؾ٨ىضٍع

ؼ الؿُض561 م الحرمى2013/10/13٥ٖبض الل٠ُُ ٖبضالٍٗؼ ُّ تمس بٗض ٚغ١ ٢اعبهم في مى٣ُت العجمي باالؾ٨ىضٍع

م الحرمى2013/10/13٥ؾٗض ٖمغ ُٖٟٟي562 ُّ تمس بٗض ٚغ١ ٢اعبهم في مى٣ُت العجمي باالؾ٨ىضٍع

م الحرمى2013/10/13٥ؾُضعا مدمىص ؾلُمان563 ُّ تمس بٗض ٚغ١ ٢اعبهم في مى٣ُت العجمي باالؾ٨ىضٍع

م الحرمى2013/10/13٥مِؿغ خمضان همغ564 ُّ تمس بٗض ٚغ١ ٢اعبهم في مى٣ُت العجمي باالؾ٨ىضٍع

م الحرمى2013/10/13٥ؾمحرة خمضان همغ565 ُّ تمس بٗض ٚغ١ ٢اعبهم في مى٣ُت العجمي باالؾ٨ىضٍع

م الحرمى2013/10/15٥مجض خمُضو566 ُّ هدُجت ال٣ه٠ الٗكىائيمس

م الحرمى2013/10/15٥دمحم زحر ٢ُان567 ُّ هدُجت ال٣ه٠ الٗكىائيمس

مت568 م الحرمى2013/10/16٥دمحم ٍٖؼ ُّ هدُجت ال٣ه٠ الٗكىائيمس

م الحرمى2013/10/17٥ِٖس ى ألابُذ569 ُّ هدُجت ال٣ه٠ الٗكىائيمس

ؼ570 م الحرمى2013/10/16٥عامي ٖبضالٍٗؼ ُّ هدُجت ال٣ه٠ الٗكىائيمس

ؼة دمحم وُٗمي571 م الحرمى2013/10/17٥الحاحت ٍٖؼ ُّ هدُجت الحهاع وه٣و الٛظاء والضواءمس

م الحرمى2013/10/17٥زالض ابى ع٢ُبت572 ُّ هدُجت ال٣ه٠ الٗكىائيمس

م الحرمى2013/10/17٥عحاء ٖبض الحمُض مىهىع573 ُّ هدُجت ال٣ه٠ الٗكىائي ٢غب مضعؾت الٟالىحتمس

اص دمحم الغقضان574 م الحرمى2013/10/20٥ٍػ ُّ جهُٟت مً ٢بل الىٓام في مٗخ٣ل مُاع اإلاؼة/جدذ الخٗظًبمس

م الحرمى2013/10/20٥ئًاص دمحم الغقضان575 ُّ جهُٟت مً ٢بل الىٓام في مٗخ٣ل مُاع اإلاؼة/جدذ الخٗظًبمس

م الحرمى2013/10/20٥بهاء ٖهام ن٣غ576 ُّ جهُٟت مً ٢بل الىٓام في مٗخ٣ل مُاع اإلاؼة/جدذ الخٗظًبمس

م الحرمى2013/10/20٥وئام أخمض َه577 ُّ جهُٟت مً ٢بل الىٓام في مٗخ٣ل مُاع اإلاؼة/جدذ الخٗظًبمس

اث578 ا ًىؾ٠ ٖٞغ م الحرمى2013/10/20٥ػ٦ٍغ ُّ جهُٟت مً ٢بل الىٓام في مٗخ٣ل مُاع اإلاؼة/جدذ الخٗظًبمس

ض ئبغاهُم اإلاهغي579 م الحرمى2013/10/20٥مٍإ ُّ جهُٟت مً ٢بل الىٓام في مٗخ٣ل مُاع اإلاؼة/جدذ الخٗظًبمس

ل الٗىصة580 م الحرمى2013/10/20٥خؿام حبًر ُّ جهُٟت مً ٢بل الىٓام في مٗخ٣ل مُاع اإلاؼة/جدذ الخٗظًبمس

ل الٗىصة581 م الحرمى2013/10/20٥نضام حبًر ُّ جهُٟت مً ٢بل الىٓام في مٗخ٣ل مُاع اإلاؼة/جدذ الخٗظًبمس

م الحرمى2013/10/20٥مغوان ًاؾغ أبى قيب582 ُّ جهُٟت مً ٢بل الىٓام في مٗخ٣ل مُاع اإلاؼة/جدذ الخٗظًبمس

م الحرمى2013/10/26٥مدمىص أخمض ٖالء الض583ًً ُّ حغاء جىاوله م٘ أٞغاص ٖائلخه خبىب ٢مذ ملىزت بؿم الٟئران بؿبب هٟاص الُٗام مً بُتهممس

م الحرمى2013/10/26٥مُاع ٖبضالحمُض اللبابُضي584 ُّ ٚغ٢ا ٢بالت الؿىاخل اإلاالُُتمس

م الحرمى2013/10/28٥ٖبض الهاصي البراصعي585 ُّ حغاء ئنابخه بكٓاًا ال٣ظًٟت التي ؾ٣ُذ ٖلى مجزله ًىم الجمٗت في مى٣ُت اإلاكغوٕمس
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م الحرمى2013/10/28٥الُٟلت آًت الؿهلي586 ُّ ٟا٫ واإلاؿخلؼماث الُبُت صازل اإلاسُممس غ خىايً ألَا ضم جٞى هدُجت ؾىء أوياٖها الصحُت ٖو

م الحرمى2013/10/29٥"ابى ٖالء"عائض ؾغمض 587 ُّ أزغ ؾ٣ٍى ٢ظًٟت ٖلى ؾُذ اإلاجز٫ في قإع نٟضمس

م الحرمى2013/10/29٥الُٟل أُٚض الحاج ٖمغ588 ُّ أزغ ؾ٣ٍى ٢ظًٟت ٖلى ؾُذ اإلاجز٫ في قإع نٟضمس

م الحرمى2013/10/30٥دمحم جمُم589 ُّ ش ٖلى اإلاسُم والحجغ ألاؾىصمس هدُجت ال٣ه٠ بالهىاٍع

م الحرمى2013/10/30٥مِؿاء أخمض بضوي590 ُّ ش ٖلى اإلاسُم والحجغ ألاؾىصمس هدُجت ال٣ه٠ بالهىاٍع

م الحرمى2013/10/30٥الُٟل ٢اؾم دمحم جمُم591 ُّ ش ٖلى اإلاسُم والحجغ ألاؾىصمس هدُجت ال٣ه٠ بالهىاٍع

م الحرمى2013/10/30٥الُٟل وؾام دمحم جمُم592 ُّ ش ٖلى اإلاسُم والحجغ ألاؾىصمس هدُجت ال٣ه٠ بالهىاٍع

م الحرمى2013/10/30٥بكاع مُل593٤ ُّ ش ٖلى اإلاسُم والحجغ ألاؾىصمس هدُجت ال٣ه٠ بالهىاٍع

م الحرمى2013/10/30٥ٞاصي بكاع مُل594٤ ُّ ش ٖلى اإلاسُم والحجغ ألاؾىصمس هدُجت ال٣ه٠ بالهىاٍع

بت595 م الحرمى2013/10/30٥هُشم حٍغ ُّ ش ٖلى اإلاسُم والحجغ ألاؾىصمس هدُجت ال٣ه٠ بالهىاٍع

م الحرمى2013/10/30٥نبحي مدمىص ٞغهىص596 ُّ ش ٖلى اإلاسُم والحجغ ألاؾىصمس هدُجت ال٣ه٠ بالهىاٍع

م الحرمى2013/10/30٥ٚالي ًىوـ597 ُّ ش ٖلى اإلاسُم والحجغ ألاؾىصمس هدُجت ال٣ه٠ بالهىاٍع

م الحرمى2013/10/31٥ٖبض الٟخاح البدُُُي598 ُّ  بجغاخه التي أنِب ٞحها بال٣ه٠ ٖلى مسُم الحرمى٥ اإلادانغ ٢بل أعب٘ أًاممس
ً
مخأزغا

م الحرمى2013/11/02٥" ؾىىاث4"الُٟل ٖبض الحي ًىؾ٠ 599 ُّ حٗغيه للجٟاٝ بؿبب الحهاع اإلاٟغوى ٖلى مسُم الحرمى٥مس

م الحرمى2013/11/07٥ٖمغ بؿام ألاخمض600 ُّ ازغ ؾ٣ٍى ٢ظًٟت الُىم في قإع الشالزحن حاصة بئر الؿب٘مس

م الحرمى2013/11/10٥الُٟل ٖمغ خؿحن601 ُّ اًت الُبُت هدُجت الحهاع اإلاٟغوى ٖلى مسُم الحرمى٥مس حغاء انابخه بالجٟاٝ و ه٣و اإلاىاص الٛظائُت و الٖغ

ضان602 م الحرمى2013/11/11٥اخمض ٍػ ُّ جتمس أزغ ؾ٣ٍى ٢ظ٣ًت في مى٣ُت الٍغ

م الحرمى2013/11/11٥ماهغ أخمض ههاع603 ُّ  أقهغ9جدذ الخٗظًب في سجىن الىٓام، وهى مً ؾ٩ان قإع نٟىعٍت في مسُم الحرمى٥ ومٗخ٣ل مىظ مس

م الحرمى2013/11/12٥ابغاهُم َٗمت604 ُّ ٢ه٠ ٖلى ؾى١ الدًاع في مى٣ُت الٗغوبتمس

م الحرمى2013/11/12٥خؿً ّٖىاص605 ُّ ٢ه٠ ٖلى ؾى١ الدًاع في مى٣ُت الٗغوبتمس

م الحرمى2013/11/12٥ٖلي أخمض ٢اؾم َغوٍت  أبى ٖمغ606 ُّ  بجغاخه أزغ  ئنابخه بُل٣ت ٢ىام ٢بل ٖضة اًام في مسُم الحرمى٥مس
ً
مخأزغا

م الحرمى2013/11/14٥اإلاجىض أخمض حهاص607 ُّ غ الٟلؿُُني اإلايك٣حن، اؾدكهض زال٫ الاقدبا٧اثمس مً مجىضي حِل الخدٍغ

ا م٣بل608 م الحرمى2013/11/14٥ػ٦ٍغ ُّ حغاء ٚغ١ ال٣اعب الظي ٧ان ٣ًلهم بال٣غب مً الُىهانمس

ا م٣بل609 م الحرمى2013/11/14٥قهض ػ٦ٍغ ُّ حغاء ٚغ١ ال٣اعب الظي ٧ان ٣ًلهم بال٣غب مً الُىهانمس

ا م٣بل610 م الحرمى2013/11/14٥ٖهض ػ٦ٍغ ُّ حغاء ٚغ١ ال٣اعب الظي ٧ان ٣ًلهم بال٣غب مً الُىهانمس

ا م٣بل611 ض ػ٦ٍغ م الحرمى2013/11/14٥ٖو ُّ حغاء ٚغ١ ال٣اعب الظي ٧ان ٣ًلهم بال٣غب مً الُىهانمس

ا م٣بل612 م الحرمى2013/11/14٥دمحم ًديى ػ٦ٍغ ُّ حغاء ٚغ١ ال٣اعب الظي ٧ان ٣ًلهم بال٣غب مً الُىهانمس

م الحرمى2013/11/14٥مهىض دمحم م٣بل613 ُّ حغاء ٚغ١ ال٣اعب الظي ٧ان ٣ًلهم بال٣غب مً الُىهانمس
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م الحرمى2013/11/15٥بكاع دمحم الٗاًضي614 ُّ هدُجت انابخه أو٫ أمـ بال٣ظًٟت التي ؾ٣ُذ بال٣غب مً حام٘ ٖبض ال٣اصع الحؿُنيمس

م الحرمى2013/11/15٥بال٫ ٖمغ615 ُّ  بجغاخه التي انِب بها ازغ ال٣ه٠ ٖلى مسُم الحرمى٥مس
ً
مخأزغا

م الحرمى2013/11/16٥أًمً دمحم ابى ٖىن616 ُّ بت مً مسُم الحرمى٥مس حغاء ال٣ه٠ ٢بل أؾبٕى ٖلى مى٣ُت ًلضا ال٣ٍغ

ٟت617 م الحرمى2013/11/20٥اخمض ابى قٍغ ُّ حغاء انابخه بكٓاًا ال٣ظًٟت التي ؾ٣ُذ ٢غب قإع لىبُتمس

م الحرمى2013/11/20٥مدمىص دمحم الٗبُضي618 ُّ بٗض انابخه بالجٟاٝ هدُجت ه٣و الخٛظًت الحاص بؿبب اؾخمغاع خهاع الىٓام الؿىعي إلاسُم الحرمى٥مس

م الحرمى2013/11/22٥أبى خُان" مدمىص خُان خؿىن 619 ُّ حغاء ال٣ه٠مس

19ٖبض الل٠ُُ الؿُٗض 620
ً
م الحرمى2013/11/23٥ ٖاما ُّ مس

غ الٟلؿُُني ٖىضما جم جى٢ُٟه وسجىه في .  جدذ الخٗظًب في سجً نُضهاًا  ت في حِل الخدٍغ ٧ان ًإصي زضمخه الالؼامُت الٗؿ٨ٍغ

.سجً نُضهاًا الٗؿ٨غي لِؿدكهض جدذ الخٗظًب
م الحرمى2013/11/25٥ٖبض هللا الكملىوي621 ُّ مخأزغ بجغاخه بال٣ه٠ هدُجت اوٗضام الدضماث الُبُت بؿبب الحهاعمس

م الحرمى2013/11/28٥ماهغ خؿحن خمض622 ُّ مخأزغ بجغاخه بؿبب الحهاع واوٗضام اإلاىاص الُبُتمس

م الحرمى2013/11/29٥أخمض ػاهغ ٖىصة623 ُّ جم ٢ىهه زال٫ اإلآاهغة اإلاُالبت بٟ٪ الحهاع ًٖ اإلاسُممس

م الحرمى2013/12/05٥ٖبض الغػا١ ٖاص٫ زل624٠ ُّ مس
 و الُىم ٢امذ الؿلُاث الؿىعٍت باباٙل أهله بالحًىع إلؾخالم 2013\6\18جم اٖخ٣اله ٖلى الحاحؼ أو٫ اإلاسُم بخاعر - جدذ الخٗظًب

ً الٗؿ٨غي الجشمان مً مكٟى حكٍغ
اعي625 م الحرمى2013/12/05٥مدمىص شحاصة الٞغ ُّ جت زال٫ ججم٘ الىاؽ للمُالبت بخدُُض اإلاسُم وجىُٟظ اإلاباصعةمس حغاء ال٣ه٠ ٖهغ الُىم ب٣ظًٟت هاون ؾ٣ُذ في ؾاخت الٍغ

ت626 م الحرمى2013/12/06٥ؾُٗض َحراٍو ُّ ً اإلاضهُحنمس حغاء ال٣ىو مً خاحؼ الحرمى٥ ٖلى اإلاخٓاهٍغ

م الحرمى2013/12/06٥زالض مدمىص627 ُّ ً اإلاضهُحنمس حغاء ال٣ىو مً خاحؼ الحرمى٥ ٖلى اإلاخٓاهٍغ

م الحرمى2013/12/06٥نالح ٦ُالوي628 ُّ ً اإلاضهُحنمس حغاء ال٣ىو مً خاحؼ الحرمى٥ ٖلى اإلاخٓاهٍغ

م الحرمى2013/12/06٥دمحم نالح ابغاهُم629 ُّ ً اإلاضهُحنمس حغاء ال٣ىو مً خاحؼ الحرمى٥ ٖلى اإلاخٓاهٍغ

م الحرمى2013/12/11٥أوــ ٖـبـض الحُٟـ630ٔ ُّ جهُٟت في مٗخ٣الث الىٓام/جدذ الخٗظًبمس

م الحرمى2013/12/14٥اؾماُٖل خؿً ٖبىص631 ُّ مس
با واٞغج ٖىه الخ٣ا . جهُٟت في مٗخ٣الث الىٓام /جدذ الخٗظًب لُٗخ٣ل مغة ازغي مىظ خىالي ، ٖلما اهه اٖخ٣ل ٢بل ٖام وهه٠ وج٣ٍغ

وهى ٌٗمل في ؾٟاعة ٞلؿُحن بضمك٤. الؿخت اقهغ 
م الحرمى2013/12/15٥ًىؾ٠ مُٗاعي632 ُّ زال٫  الاقدبا٧اث التي حغث في مسُم الحرمى٥مس

م الحرمى2013/12/16٥ ؾىت30مٗخهم ٖبض الٛني  633 ُّ حن بؿبب الحهاعمس ت خُث أٞاصث ٖائلخه أهه لم ًدىاو٫ الُٗام مىظ أؾبٖى هدُجت أنابخه بانهُاع و ْائ٠ الجؿم الحٍُى

م الحرمى٧2013/12/17٥ىزغ ٖبض ال٣اصع634 ُّ حغاء الجٟاٝ و ه٣و الخٛظًتمس

م الحرمى2013/12/17٥ًىؾ٠ الدُُب أبى باؾل635 ُّ حغاء ال٣ه٠ الظي اؾتهضٝ قإع الحرمى٥مس

م الحرمى2013/12/17٥خؿان خؿان636 ُّ جهُٟت في مٗخ٣الث الىٓام، وهى ٞىان وهاقِ ٞلؿُُني/جدذ الخٗظًبمس

ل أبى قاصي637 م الحرمى2013/12/18٥ؾمحر ولٍى ُّ جهُٟت في مٗخ٣الث الىٓام/جدذ الخٗظًبمس

م الحرمى2013/12/21٥ ؾىت30هاوي ٞخُان 638 ُّ  بضزان اإلاضٞأةمس
ً
اجه زى٣ا ٢ط ى صازل اإلاسُم هدُجت اقٗا٫ اإلاضٞأة صازل مجزله بالدكب وأصي طل٪ الى ٞو

م الحرمى2013/12/21٥دمحم زحر الؿٗض639 ُّ ضم ال٣ضعة ٖلى اؾٗاٞه هدُجت اوٗضام اإلاىاص الُبُت واٚال١ اإلاسُم وخهاعهمس بؿبب ؾىء خالخه الصحُت ٖو

م الحرمى2013/12/21٥ؾامغ الٛىزاوي640 ُّ هدُجت انابخه بغنام ٢ىام ٖلى قإع الحرمى٥ الغئِس ي أزىاء ٢ُاصة صعاحخه الهىائُتمس

م الحرمى2013/12/22٥ٞاصي صاووص حبالي641 ُّ جهُٟت صازل مٗخ٣الث الىٓام/جدذ الخٗظًب مس
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م الحرمى2013/12/22٥"ابى ؾ٨ىضع "قاصي ابغاهُم الجبالي 642 ُّ جهُٟت صازل مٗخ٣الث الىٓام/جدذ الخٗظًب مس

م الحرمى2013/12/23٥نبحي الٗمغي643 ُّ بؿبب ؾىء خالخه الصحُت هدُجت اوٗضام اإلاىاص الٛظائُت والُبُت واٚال١ اإلاسُم وخهاعهمس

م الحرمى٢2012/12/24٥اؾم اإلاٛغبي644 ُّ  ًىما160هدُجت ه٣و الخٛظًت بؿبب الحهاع اإلاُب٤ ٖلى مسُم الحرمى٥ مىظ ا٦ثر مً مس

م الحرمى2013/12/24٥مىخهغ أخمض ٚىاًم645 ُّ مس
وهى مٗخ٣ل مىظ زمؿت قهىع ٖلى خاحؼ مى٣ُت صمغ و٢ض اؾدكهض مىظ ٖكغة اًام - جهُٟت صازل مٗخ٣الث الىٓام/جدذ الخٗظًب 

والُىم ٢ض ونل زبر اؾدكهاصه صازل اإلاٗخ٣ل
م الحرمى2013/12/26٥حما٫ خمض  ووالضجه646 ُّ في مى٣ُت ؾبِىت بغنام خاحؼ مٗمل بغصي الخاب٘ للىٓام ازىاء مداولتهما الدغوج مً اإلاى٣ُت الجىىبُت لضمك٤مس

م الحرمى2012/12/27٥أخمض عقُض خمُض647 ُّ بؿبب ؾىء خالخه الصحُت هدُجت اوٗضام اإلاىاص الٛظائُت والُبُت واٚال١ اإلاسُم وخهاعهمس

م الحرمى2012/12/27٥ٞاًؼ ؾٗضًت648 ُّ بؿبب ؾىء خالخه الصحُت هدُجت اوٗضام اإلاىاص الٛظائُت والُبُت واٚال١ اإلاسُم وخهاعهمس

م الحرمى2012/12/27٥ػهحر ؾىان649 ُّ بؿبب ؾىء خالخه الصحُت هدُجت اوٗضام اإلاىاص الٛظائُت والُبُت واٚال١ اإلاسُم وخهاعهمس

ضة أخمض الحمىي650 م الحرمى2012/12/27٥هٍى ُّ بؿبب ؾىء خالتها الصحُت هدُجت اوٗضام اإلاىاص الٛظائُت والُبُت واٚال١ اإلاسُم وخهاعهمس

م الحرمى2012/12/27٥أخمض ٖضوان651 ُّ بؿبب ؾىء خالخه الصحُت هدُجت اوٗضام اإلاىاص الٛظائُت والُبُت واٚال١ اإلاسُم وخهاعهمس

م الحرمى2013/12/28٥لىهضو زالض ٚؼا٫ أم أ٦غم652 ُّ بؿبب ؾىء خالتها الصحُت هدُجت اوٗضام اإلاىاص الٛظائُت والُبُت واٚال١ اإلاسُم وخهاعهمس

٤ُ ٢ىبرجي653 م الحرمى2013/12/29٥مؿغة جٞى ُّ بؿبب ؾىء خالتها الصحُت هدُجت اوٗضام اإلاىاص الٛظائُت والُبُت واٚال١ اإلاسُم وخهاعهمس

م الحرمى2013/12/29٥هىاء ُٞهل الٗىى654 ُّ اًت الُبُت الالػمتمس ضم جىاٞغ الٖغ ٢ًذ في مسُم الحرمى٥ بٗض والصتها إلاىلىصها الجضًض و طل٪ إلنابتها ب٣ٟغ الضم ٖو

م الحرمى2013/12/29٥ٖضهان أخمض الىاْغ655 ُّ بؿبب ؾىء خالخه الصحُت هدُجت اوٗضام اإلاىاص الٛظائُت والُبُت واٚال١ اإلاسُم وخهاعهمس

م الحرمى2013/12/29٥ئبغاهُم زلُل بُبي656 ُّ بؿبب ؾىء خالخه الصحُت هدُجت اوٗضام اإلاىاص الٛظائُت والُبُت واٚال١ اإلاسُم وخهاعهمس

م الحرمى2013/12/29٥دمحم أخمض أبى هانغ657 ُّ بؿبب ؾىء خالخه الصحُت هدُجت اوٗضام اإلاىاص الٛظائُت والُبُت واٚال١ اإلاسُم وخهاعهمس

م الحرمى2013/12/29٥عبُدت ؾٗىص اإلااض ي أم ٖاص658٫ ُّ هدُجت ه٣و الخٛظًت الحاص الىاجج ًٖ خهاع مسُم الحرمى٥مس

م الحرمى2013/12/29٥بكاع عجان659 ُّ هدُجت ه٣و الخٛظًت الحاص الىاجج ًٖ خهاع مسُم الحرمى٥مس

م الحرمى٢2013/12/29٥اؾم دمحم زحراث660 ُّ هدُجت ه٣و الخٛظًت الحاص الىاجج ًٖ خهاع مسُم الحرمى٥مس

م الحرمى2013/12/29٥ٖالء زلُل661 ُّ هدُجت ه٣و الخٛظًت الحاص الىاجج ًٖ خهاع مسُم الحرمى٥مس

م الحرمى2013/12/31٥"ابى الهُشم"دمحم ٖمغ الؿهلي 662 ُّ بٗض اٖخ٣اله مىظ ٖضة اؾابُ٘- جهُٟت صازل مٗخ٣الث الىٓام/جدذ الخٗظًب مس

م الحرمى2014/01/01٥ ٖاص٫ ٚىاًم663 ُّ حغاء ال٣ه٠ ٖلى مجزله في قإع الجاٖىهتمس

م الحرمى2014/01/01٥(ألازغؽ)زحر هللا مىهىع  664 ُّ هدُجت ه٣و الخٛظًت الحاص الىاجج ًٖ خهاع مسُم الحرمى٥مس

م الحرمى2014/01/01٥أمل ٢اؾم ٖى٧ل665 ُّ هدُجت ه٣و الخٛظًت الحاص الىاجج ًٖ خهاع مسُم الحرمى٥مس

م الحرمى2014/01/01٥أخمض دمحم زلُل666 ُّ هدُجت ه٣و الخٛظًت الحاص الىاجج ًٖ خهاع مسُم الحرمى٥مس

ض667 م الحرمى2014/01/03٥ماحض مدمىص ؾٍى ُّ هدُجت ه٣و الخٛظًت الحاص الىاجج ًٖ خهاع مسُم الحرمى٥مس

17مجضولحن دمحم عقضان  668
ً
م الحرمى2014/01/03٥ ٖاما ُّ هدُجت ه٣و الخٛظًت الحاص الىاجج ًٖ خهاع مسُم الحرمى٥مس

م الحرمى2014/01/03٥ٖلي ال٨غاػ669 ُّ هدُجت انابخه بكٓاًا ال٣ظًٟت التي اؾتهضٞذ قإع الجاٖىهت ًىوم أمـمس
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م الحرمى2014/01/03٥ٖبض الل٠ُُ أًمً حلضة670 ُّ أزغ ال٣ه٠ ٖلى مسُم الحرمى٥ مؿاء الباعختمس

م الحرمى2014/01/03٥هًا٫ أًمً حلضة671 ُّ أزغ ال٣ه٠ ٖلى مسُم الحرمى٥ مؿاء الباعختمس

م الحرمى2014/01/07٥اخمض مىهىع أبى أوـ" الاؾخاط 672 ُّ جهُٟت صازل مٗخ٣الث الىٓام/جدذ الخٗظًب مس

٤ُ ٖمُو673 م الحرمى2014/01/08٥سحغ جٞى ُّ هدُجت ه٣و الخٛظًت الحاص الىاجج ًٖ خهاع مسُم الحرمى٥مس

م الحرمى2014/01/08٥دمحم أخمض ٖبض الٛني674 ُّ هدُجت جى٠٢ ٢لبه بؿبب ه٣و الخٛظًت وئنابخه بالجٟاٝمس

م الحرمى2014/01/08٥أخمض زلُل ٢اؾم675 ُّ مس
ناخب ملحمت اإلالُىن الىا٢ٗت في قإع الحرمى٥ زل٠ مسبز خمضان و طل٪ حغاء ئنابخه بكٓاًا ٢ظًٟت هاون ؾ٣ُذ في مى٣ُت ًلضا 

اإلاجاوعة للمسُم أزىاء حىلخه ٖلى مغعى العجى٫
م الحرمى2014/01/09٥الُٟل الغيُ٘ ٖاٝع ٖبضهللا676 ُّ هدُجت ه٣و الخٛظًت الحاص الىاجج ًٖ خهاع مسُم الحرمى٥مس

م الحرمى2014/01/10٥الُٟلت آالء اإلاهغي677 ُّ هدُجت ه٣و الخٛظًت الحاص الىاجج ًٖ خهاع مسُم الحرمى٥مس

م دمحم  678 50الغيُٗت  مٍغ
ً
م الحرمى2014/01/10٥ ًىما ُّ ٟا٫ و الدضماث الُبُتمس بؿبب احٗضام خلُب الَا

م الحرمى2014/01/10٥ٖىى الؿُٗضي679 ُّ هدُجت ه٣و الخٛظًت الحاص الىاجج ًٖ خهاع مسُم الحرمى٥مس
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ظشوف الاستشهاداملىطقتالتاسيخالاسمم

ا2011/03/23وؾام أمحن الٛى1٫ م صٖع ُّ بغنام ألامً بٗض ه٣له الزىحن مً حغحى الاخخجاحاث الؿىعٍحن ئلى اإلاكٟىمس

ا2011/04/25زالض ٖلي اإلادمض2 م صٖع ُّ بغنام ألامًمس

ا2011/04/25ٖبض الل٠ُُ الىقاحي3 م صٖع ُّ بغنام ألامً وصًٞ في ألاعصنمس

ا2011/04/26ًاؾغ الحؿحن4 م صٖع ُّ ا البلضمس بغنام ألامً أزىاء مضاهمت صٖع

ا2011/04/28ٖلي ؾمحر ألاخمض5 م صٖع ُّ بغنام ألامًمس

ا2011/04/29خمؼة الب٨غ6 م صٖع ُّ بغنام ألامً وأخغ٢ذ حشخهمس

ا2011/04/30   مىس ى الُٟىعي7 م صٖع ُّ امس م ئلى مضًىت صٖع ُّ ت ئلى الؿ٩ان مً اإلاس ت ٖلى صعاحخه الىاعٍّ ت وألاصٍو ُّ بغنام ٢ّىام ٖىضما ٧ان ٣ًىم بى٣ل اإلاىاص الٛظائ

ا2011/05/06مهُٟى البدُُُي8 م صٖع ُّ بغنام ألامًمس

ا 2011/05/07قلحت َلب ؾلُمان َلب9 اٖخمان- صٖع بغنام ٢ّىام أمام مجزله في بلضة ٖخمان بال٣غب مً صٖع

دان10 ا2012/02/07أخمض ٍع بغنام ألامًأم اإلاُاطن-صٖع

ض هًا٫ ؾٗض ٞىعة11 ا2012/04/25   ٖع م صٖع ُّ ش مس ش 2012-3-11جدذ الخٗظًب، مٗخ٣ل مىظ جاٍع 2012-4-25 ، ٖثر ٖلى حشخه بخاٍع

ا2012/05/26   دمحم نبحي الخالوي 12 م صٖع ُّ ٤ الًاخُتمس بغنام ٢ّىام ٖلى ٍَغ

٤ُ أبىزالض13 ا2012/06/25   ٖبض جٞى م صٖع ُّ امس م صٖع ُّ حغاء ٢ه٠ ٢ّىاث الىٓام إلاس

ا 2012/06/25   ؾُض ٚغابلي ٚؼاوي14 ٤ الؿض- صٖع ا، ٍَغ م صٖع ُّ  (باألنل مً ٚؼة) حغاء ٢ه٠ ٢ّىاث الىٓام إلاس

ا2012/06/26ًاؾحن ولُض الغص15٠ً م صٖع ُّ امس م صٖع ُّ حغاء ٢ه٠ ٢ّىاث الىٓام إلاس

ض أبى الحاج16 ا2012/06/30مٍإ م صٖع ُّ امس م صٖع ُّ حغاء ٢ه٠ ٢ّىاث الىٓام إلاس

ا2012/06/30ٖضهان أبى الحاج17 م صٖع ُّ ا مس م صٖع ُّ ض أبى الحاج- حغاء ٢ه٠ ٢ّىاث الىٓام إلاس مهىضؽ ٖم الكهُض مٍإ

ل 18 ا2012/06/30(الٛؼاوي)دمحم َلٗذ الٍُى م صٖع ُّ  بجغاخه حغاء ال٣ه٠مس
ً
مخأزغا

ا 2012/07/07   ( ؾىت70)ٖبض هللا ٖىى الكٍغ٠ 19 بغنام ٢ّىام خاحؼ اإلاضعؾت الابخضائُتٖخمان- صٖع

ا 2012/07/12دمحم اإلاهغي20 بالصجغة- صٖع ٍغ جدذ الخٗظًب في مٟغػة ألامً الٗؿ٨غي بالصجغة وصًٞ باإلاٍؼ

ضون ؾمحر الهبُحي21 ا 2012/07/25ٍػ ب- صٖع ٍغ ااإلاٍؼ م صٖع ُّ حغاء ٢ه٠ ٢ّىاث الىٓام إلاس

ا2012/07/27ؾلُمان الدل22٠ م صٖع ُّ امس م صٖع ُّ حغاء ٢ه٠ ٢ّىاث الىٓام إلاس

ج23 ا2012/07/27ُٚالن زالض ٍٞغ م صٖع ُّ م- مخُٕى في الجِل الحّغِ مس ُّ غ اإلاسٟغ في اإلاس اؾدكهض أزىاء مٗغ٦ت جدٍغ

ا2012/07/28   ٖبض هللا ممضوح الكملىوي24 م صٖع ُّ بغنام الجِلمس

ج25 ا2012/08/12أخمض زالض ٍٞغ م صٖع ُّ بغنام ٢ىاممس

ا 2012/08/15   دمحم خمض حبر الهبُحي26 بغنام ٢ّىام وهى صازل ؾُاعجه ٖىض صواع َٟـ بالبلضةَٟـ- صٖع

143: املحافظت، مجموع الشهذاء+ مخّيم دسعا - 2
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ا 2012/08/26   ؾاعة ئبغاهُم أبى ٖى٧ل27 ٤ الؿض- صٖع اٍَغ م صٖع ُّ حغاء ٢ه٠ ٢ّىاث الىٓام إلاس

ؼون٢2012/10/02دُان ئبغاهُم َباقه28 ت ٍػ ش ٢ٍغ غ الٟلؿُُنّي، أٖلً اوك٣ا٢ه بخاٍع  واهًم للجِل الحّغ2012ِ-7-٣ٖ20ُض ع٦ً في حِل الخدٍغ

ج29 ا2012/10/03دمحم زالض ٍٞغ م صٖع ُّ مخُّىٕ في الجِل الحغمس

اوي30 ا2012/10/03خؿام التٖر م صٖع ُّ زال٫ ئؾٗاٝ الجغحىمس

زال٫ ئؾٗاٝ الجغحىحي الؿض2012/10/03ٖبض هللا اإلاهغي31

ا2012/10/03مدمىص زلُل زلُٟت32 م صٖع ُّ  بجغاخه مً ئنابت ؾاب٣تمس
ً
مخأزغا

ا2012/10/03وائل ٖبض الغخُم خمضان33 م صٖع ُّ بغنام ٢ّىام زال٫ ئؾٗاٝ الجغحىمس

ا2012/10/03أخمض ٢هام34 م صٖع ُّ بغنام ٢ىاممس

ا٢خدام الجِل وألامًحي الؿض2012/10/03ئبغاهُم الكبلي اإلاهغي35

ٟت أبى ٖماع36 ا2012/10/03زالض قٍغ م صٖع ُّ ا٢خدام الجِل وألامًمس

ا2012/10/03(أبى ٖاًض  )دمحم ٖاًض الٗاج٣ي 37 م صٖع ُّ ا٢خدام الجِل وألامًمس

ا2012/10/03خىان ئبغاهُم ملحم38 م صٖع ُّ امس م صٖع ُّ حغاء ٢ه٠ ٢ّىاث الىٓام إلاس

اوي39 ا2012/10/03أخمض نالح جٖغ م صٖع ُّ مً طوي الاخخُاحاث الدانتمس

ا2012/10/03(أبى ػاهغ)أخمض مهاوف 40 م صٖع ُّ ئٖضام مُضاويمس

ا2012/10/03ئبغاهُم ٖبض الحُٟٔ اإلاهغي41 م صٖع ُّ امس م صٖع ُّ حغاء ٢ه٠ ٢ّىاث الىٓام إلاس

اؾدكهض أزىاء مغا٣ٞخه لٗىانغ في الجِل الحّغِ زال٫ أخض الاقدبا٧اثالىُٗمت٦2012/10/03ىان اإلاهغي42

اوي43 ا2012/10/13ٖبض الغخمً أخمض جٖغ م صٖع ُّ بغنام ٢ّىام ٖلى خاحؼ الًاخُتمس

ا2012/10/14باؾل ٚؿان زلُل44 م صٖع ُّ مس

ا2012/10/17الُبِب ٖاص٫ أخمض خهان45 م صٖع ُّ ئٖضام مُضاوي ئزغ ا٢خدام مجزلهمس

ا 2012/10/21اإلا٣ضم اإلاخ٣اٖض دمحم ئؾماُٖل ألاخمض46 ا، ٖمغه البداع– صٖع ض في صٖع 65)بغنام ٢ّىام البًر
ً
( ٖاما

ا2012/10/27دمحم أخمض الدل47٠ م صٖع ُّ ا اإلادُتمس بغنام ٢ّىام زال٫ ئؾٗاٝ الجغحى الظًً ؾ٣ُىا في الخٟجحر  أو٫ أًام ُٖض ألايحى في صٖع

ا2012/10/27أخمض زلُل زلُل48 م صٖع ُّ ٢ُاصي في خغ٦ت خماؽ- بغنام ٢ىاممس

ا2012/11/06ٚاػي دمحم ٖلي ملحم49 م صٖع ُّ امس م صٖع ُّ حغاء ٢ه٠ ٢ّىاث الىٓام إلاس

مت50 ا2012/11/06ٞاَمت زالض ٍٖؼ م صٖع ُّ امس م صٖع ُّ حغاء ٢ه٠ ٢ّىاث الىٓام إلاس

ا2012/11/06(الكملىوي)ممضوح ٖلي ٖلي 51 م صٖع ُّ امس م صٖع ُّ حغاء ٢ه٠ ٢ّىاث الىٓام إلاس

ا2012/11/11ها٠ً الكُش ٢اؾم52 ئٖضام مُضاوّيحي السحاعي في صٖع

ا2012/11/11ػاهغ الكُش ٢اؾم53 ئٖضام مُضاوّيحي السحاعي في صٖع

ا2012/11/11ٖماع أبى ٖابض54 ئٖضام مُضاوّيحي السحاعي في صٖع
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ا2012/11/11(قاب مً بِذ الىخل)55 ئٖضام مُضاوّيحي السحاعي في صٖع

ا 2012/11/16دمحم ٖهـام ٢ُاٌكت56 بغنام ٢ّىام في مى٣ُت ال٩اق٠ بال٣غب مً الُٗاصاثال٩اق٠– صٖع

ا 2012/11/28يُاء ٖبض هللا الابخلي57 غ الٟلؿُُنّي- حغاء ٢ظًٍٟت ؾ٣ُذ أمام مجزله في بهغي الكام بهغي الكام- صٖع مً ٖىانغ حِل الخدٍغ

ا2012/12/16(أبى ٖلي الكملىوي)ممضوح ٖلي 58 م صٖع ُّ امس م صٖع ُّ حغاء ٢ه٠ ٢ّىاث الىٓام إلاس

اث زالض ٖىى59 ا2012/12/16ٖٞغ م صٖع ُّ امس م صٖع ُّ حغاء ٢ه٠ ٢ّىاث الىٓام إلاس

ا2012/12/16يُاء زلُل ال٣ضًغي60 م صٖع ُّ مٗخ٣ل مىظ قهغ عمًان. جدذ الخٗظًبمس

ا2012/12/18أوؽ دمحم ٞالخت61 م صٖع ُّ ئٖضام مُضاوّي ٖلى ًض ٢ّىاث ألامً الؿىعّيِمس

ا2012/12/18أخمض أبى ؾمغة62 م صٖع ُّ ئٖضام مُضاوّي ٖلى ًض ٢ّىاث ألامً الؿىعّيِمس

ل63 ا2013/01/13أمجض مٖؼ م صٖع ُّ ا وههِبمس ٦محن لجىىص الىٓام في مى٣ُت الىسلت الىا٢ٗت بحن صٖع

ا2013/01/13زلُل ئبغاهُم خماص64 م صٖع ُّ ا وههِبمس ٦محن لجىىص الىٓام في مى٣ُت الىسلت الىا٢ٗت بحن صٖع

ا2013/01/16ٖاٌل ٖاٌل أخمض65 م صٖع ُّ بغنام ٢ّىام اإلاإؾؿت الاؾتهال٦ُتمس

ا2013/01/16أخمض عاجب ئؾماُٖل66 م صٖع ُّ بغنام ٢ّىام اإلاإؾؿت الاؾتهال٦ُتمس

ا2013/01/18ًىؾ٠ دمحم مُإو67 م صٖع ُّ حغاء الخٟجحر الظي اؾتهضٝ مسجض الحؿحن الُىم ٣ٖب نالة الجمٗتمس

خه)68 ا2013/01/18(قهُض َٟل لم حٗٝغ هٍى م صٖع ُّ حغاء الخٟجحر الظي اؾتهضٝ مسجض الحؿحن الُىم ٣ٖب نالة الجمٗتمس

ا2013/01/18دمحم صاووص عقُضاث69 م صٖع ُّ حغاء الخٟجحر الظي اؾتهضٝ مسجض الحؿحن الُىم ٣ٖب نالة الجمٗتمس

اى أخمض الحؿ70ً ا2013/01/20ٍع م صٖع ُّ ، اؾدكهض في مكٟى الغمشا الح٩ىمي2013-1-20ئزغ ئنابخه بُل٣ت ٢ّىام في مإزغة الغأؽ مً خاحؼ الُاصوصة في مس

ا2013/01/29أخمض هىاٝ الُٟىعي71 االُاصوصة-صٖع ت الُاصوصة في صٖع ت أَل٣تها ٖغبت بي أم بي بك٩ٍل ٖكىائّيٍ في ٢ٍغ ئزغ ئنابخه بأٖحرة هاعٍّ

م بضعان72 ا البلض2013/02/11الحاج ٖبض الغخُم ٖبض ال٨ٍغ ا البلض، صٖع  (ٞلؿُُني أعصوي)  حغاء ال٣ه٠ ٖلى حّي البداع في مى٣ُت صٖع

ا2013/02/15أخمض الكملىوي73 م صٖع ُّ ٤ َٟـمس ى ٖلى ج٣اَ٘ أوجىؾتراص اإلالٗب م٘ ٍَغ  في ؾُاعجه هٕى ٦ُا ٍع
ً
ا ُّ جمَّ ئٖضامه مُضاه

ا2013/02/22هاقم مدمىص مهُٟى74 م صٖع ُّ امس م صٖع ُّ ٤ الؿض بال٣غب مً مس ٢ه٠ الُحران الحغبي اإلاُٜ الظي حٗغى له ٍَغ

ا2013/02/22ٖبض الغخمً دمحم خؿ75ً م صٖع ُّ امس م صٖع ُّ ٤ الؿض بال٣غب مً مس ٢ه٠ الُحران الحغبي اإلاُٜ الظي حٗغى له ٍَغ

ا2013/03/08مٗاط خاجم أبى ٖاجى76١ م صٖع ُّ ا بٗض ئنابخه في بلضة حؿُلمس م صٖع ُّ مً أبىاء مس

ا2013/03/17مىا٫ ولُض مهُٟى هجم77 ت-صٖع ٖغ م الحرمى٥اإلاٍؼ ُّ ت، وهي  ابىت الكهُض ولُض أخمض مهُٟى هجم مً ؾ٩ان مس ٖغ ت اإلاٍؼ حغاء ؾ٣ٍى ٢ظًٍٟت ٖلى بُتها في ٢ٍغ

ا2013/03/29(وأوالصه الشالزت وػوحخه)أوـ الىابلس ي  78 م صٖع ُّ امس م صٖع ُّ  في مس
ً
مجؼعة ٖلى ًض ألامً الؿىعّيِ خُث ٢امذ باٖضامهم مُضاهُا

ا2013/03/29ابً أوـ الىابلس ي79 م صٖع ُّ امس م صٖع ُّ  في مس
ً
مجؼعة ٖلى ًض ألامً الؿىعّي خُث ٢امذ باٖضامهم مُضاهُا

ا2013/03/29ابً أوـ الىابلس ي80 م صٖع ُّ امس م صٖع ُّ  في مس
ً
مجؼعة ٖلى ًض ألامً الؿىعّي خُث ٢امذ باٖضامهم مُضاهُا

ا2013/03/29ابً أوـ الىابلس ي81 م صٖع ُّ امس م صٖع ُّ  في مس
ً
مجؼعة ٖلى ًض ألامً الؿىعّي خُث ٢امذ باٖضامهم مُضاهُا

ا2013/03/29ػوحت أوـ الىابلس ي82 م صٖع ُّ امس م صٖع ُّ  في مس
ً
مجؼعة ٖلى ًض ألامً الؿىعّي خُث ٢امذ باٖضامهم مُضاهُا
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ا2013/03/29زالض أخمض الدُا83ٍ م صٖع ُّ  بانابخه بغنام ٢ّىام ٢ّىاث الىٓاممس
ً
مخأزغا

ا2013/04/02ؾلمان ٢هام84 م صٖع ُّ  مً ٢بل خاحؼ ٕٞغ ألامً الجىّيمس
ً
ا ُّ أٖضم مُضاه

٤ُ الحؿ85ً ا2013/04/02دمحم جٞى م صٖع ُّ حغاء ال٣ه٠مس

ا٢2013/04/03ص ي الىمحري86 م صٖع ُّ امس م صٖع ُّ ٤ الؿض-حغاء ال٣ه٠ ٖلى مس ٍَغ

ا2013/04/10أخمض أمحن اإلاهغي87 م صٖع ُّ حغاء ال٣ه٠مس

ا2013/04/10أوـ أبى صاووص88 ا وهى ٌٗمل ؾائ٤ ج٨س يصٖع ٖثر ٖلُه في مكٟى باهُاؽ، و٧ان ٢ض ازخ٠ُ مً مضًىت صٖع

ان89 ا2013/04/12عوان حهاص ٢ٖغ م صٖع ُّ شمس حغاء ال٣ه٠ بالهىاٍع

ان90 ا2013/04/12 أخمض دمحم ٢ٖغ م صٖع ُّ شمس حغاء ال٣ه٠ بالهىاٍع

اوي91 ا2013/05/05دمحم مدمىص التٖر م صٖع ُّ أزىاء الاقدبا٧اث في واصي الحرمى٥مس

14)هىع ؾُض الٛغابلي 92
ً
ا2013/05/07( ٖاما م صٖع ُّ ئزغ ئنابتها بغنام ٢ّىام ٖلى خاحؼ التربُت الجضًضةمس

ا2013/05/16زالض اإلاهغي93 م صٖع ُّ امس ٤ الؿض في صٖع  بجغاخه حغاء ال٣ه٠ ٖلى حّي ٍَغ
ً
مخأزغا

ا2013/05/27الُٟل ًاؾحن ئبغاهُم ٖلي94 م صٖع ُّ امس م صٖع ُّ حغاء ال٣ه٠ ٖلى مس

ا2013/05/29ؾلىي زالض ٣ٖاب95 م صٖع ُّ امس م صٖع ُّ بغنام ٢ّىام ٖىض مضزل مس

ا2013/06/02دمحم ُٞهل الِٗس ى96 م صٖع ُّ جدذ الخٗظًب وهى مٗخ٣ٌل مىظ أ٦ثر مً ؾخت أقهغمس

ا2013/06/03ئًاص عاجب ئؾماُٖل97 م صٖع ُّ امس م صٖع ُّ ئزغ ئنابخه بغنام ٢ّىام في مس

ا2013/06/21أُٚض ٖماص أبى ي98٠ُٗ م صٖع ُّ بغنام ال٣ىام اإلاخىاحض ٖلى خاحؼ التربُت الجضًضمس

ا2013/06/25أوـ دمحم ٖبض الح99٤ م صٖع ُّ نيمس بغنام ٢ّىام بال٣غب مً اإلاكٟى الَى

ا2013/07/03ًىؾ٠ ِٖس ى الؼوٛغي100 م صٖع ُّ ٤ الؿض ٢بل أؾبٕىمس  بجغاح أنِب بها حغاء ؾ٣ٍى ٢ظًٟت اؾتهضٞذ ٍَغ
ً
مخأزغا

ـ أبى ع٢ُي101 ا2013/07/15ؾامغ ئصَع احّي الؿض- صٖع ٤ الؿض في صٖع حغاء ال٣ه٠ الظي حٗغى له حّي ٍَغ

ا2013/07/21دمحم الٗاج٣ي102 م صٖع ُّ حغاء ال٣ه٠مس

ج103 ا2013/07/21مدمىص ٍٞغ م صٖع ُّ حغاء ال٣ه٠مس

ا2013/07/27أًىب زالض ؾلُمان104 م صٖع ُّ  بجغاخه حغاء ال٣ه٠مس
ً
مخأزغا

ا2013/08/21هًا٫ حما٫ نىضًض105 م صٖع ُّ حغاء ال٣ه٠مس

ا2013/09/02قاصي أًمً ٖاٌل106 م صٖع ُّ ا مس م صٖع ُّ  بجغاخه حغاء ال٣ه٠ ٖلى مس
ً
صًٞ في الغمشت ألاعصهُت- مخأزغا

ض مدمىص ٖبض الٗا107٫ ا2013/09/10مٍإ م صٖع ُّ ا مس م صٖع ُّ صًٞ في الغمشت ألاعصهُت- حغاء ئنابخه بكٓاًا ال٣ه٠ ٖلى مس

غوع108 ا2013/10/13سجىص أخمض أبى ٖػ م صٖع ُّ احغاء ال٣ه٠ الٗى٠ُ الظي اؾتهضٝ حي قما٫ الدِ بمضًىت مس صٖع

غوع109 ا2013/10/13أُٚض أخمض أبى ٖػ م صٖع ُّ احغاء ال٣ه٠ الٗى٠ُ الظي اؾتهضٝ حي قما٫ الدِ بمضًىت مس صٖع

ل110 ا2013/10/13ماهغ مٖؼ م صٖع ُّ احغاء ال٣ه٠ الٗى٠ُ الظي اؾتهضٝ حي قما٫ الدِ بمضًىت مس ٌٗمل َبِب بُُغي  - صٖع
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ا2013/10/13اٞخ٩اع خؿً الحؿحن111 م صٖع ُّ احغاء ال٣ه٠ الٗى٠ُ الظي اؾتهضٝ حي قما٫ الدِ بمضًىت مس صٖع

ل112 ا2013/10/13ًمان وائل مٖؼ م صٖع ُّ احغاء ال٣ه٠ الٗى٠ُ الظي اؾتهضٝ حي قما٫ الدِ بمضًىت مس صٖع

ل113 ا٧2013/10/13امل مٖؼ م صٖع ُّ احغاء ال٣ه٠ الٗى٠ُ الظي اؾتهضٝ حي قما٫ الدِ بمضًىت مس صٖع

ا2013/10/26 ؾىىاث3-٢ِـ ٖلي العجى 114 م صٖع ُّ امس حغاء ٢ه٠ َحران اإلاُٜ ٖلى مدُِ مسجض ال٣ضؽ بمسُم صٖع

ا2013/10/24" ؾىىاث9"مًٗ ٖماص الدُُب  115 م صٖع ُّ احغاء ٚاعة لُحران اإلاُٜ ٖلى مضاعؽ ألاهغوا في مس مسُم صٖع

ا2013/11/02قاصي هانغ مكخهى116 م صٖع ُّ امس حغاء ال٣ه٠ ٖلى مسُم صٖع

ا2013/11/03دمحم ٞخحي اإلاٛاعي117 م صٖع ُّ حغاء اهٟجاعمس

ا2013/11/03عائض أخمض مىاؽ أبى حهاص118 م صٖع ُّ حغاء اهٟجاعمس

ا2013/11/05ابغاهُم ٞاًؼ ٖبض الٟخاح119 م صٖع ُّ بغنام ٢ىاممس

ا2013/11/17مدمىص زالض ٖىى أبى جغ٧ي120 م صٖع ُّ حغاء ال٣ه٠ ب٣ظائ٠ الهاون ٖلى اإلاسُممس

ا2013/11/17امىهت عقُض ٖؿا121ٝ م صٖع ُّ حغاء ال٣ه٠ ب٣ظائ٠ الهاون ٖلى اإلاسُممس

ا2013/11/17وائل ابغاهُم ههاع122 م صٖع ُّ حغاء ال٣ه٠ ب٣ظائ٠ الهاون ٖلى اإلاسُممس

ا2013/11/17مهٗب َه الحؿحن123 م صٖع ُّ حغاء ال٣ه٠ ب٣ظائ٠ الهاون ٖلى اإلاسُممس

ا2013/11/22دمحم ٖلي طًب مهاوف  ابى ٖمغ124 م صٖع ُّ امس حغاء ال٣ه٠ ًىم أمـ ٖلى مسُم صٖع

ا2013/11/24حهاص ٖلي زلُل ٖمغ125 م صٖع ُّ بغنام ٢ىاممس

ا2013/11/27الُٟل دمحم َلٗذ ٞىعة126 م صٖع ُّ امس حغاء ال٣ه٠ ٖلى مسُم صٖع

ا2013/12/21خمُضة مهلح127 م صٖع ُّ حغاء ٢ه٠ اإلاسُم بالبرامُل اإلاخٟجغةمس

ا2013/12/21صٖاء نالح دمحم128 م صٖع ُّ حغاء ٢ه٠ اإلاسُم بالبرامُل اإلاخٟجغةمس

ا2013/12/21نٟاء نالح دمحم129 م صٖع ُّ حغاء ٢ه٠ اإلاسُم بالبرامُل اإلاخٟجغةمس

ا2013/12/21الُٟل ٢اؾم خؿ130ً م صٖع ُّ حغاء ٢ه٠ اإلاسُم بالبرامُل اإلاخٟجغةمس

ا2013/12/21الُٟل دمحم خؿ131ً م صٖع ُّ حغاء ٢ه٠ اإلاسُم بالبرامُل اإلاخٟجغةمس

ا2013/12/21اصهم خماص132 م صٖع ُّ حغاء ٢ه٠ اإلاسُم بالبرامُل اإلاخٟجغةمس

ا2013/12/21ٖبض هللا اصهم خماص133 م صٖع ُّ حغاء ٢ه٠ اإلاسُم بالبرامُل اإلاخٟجغةمس

ا2013/12/21خؿً ٖبض هللا خماص134 م صٖع ُّ حغاء ٢ه٠ اإلاسُم بالبرامُل اإلاخٟجغةمس

ا2013/12/21دمحم ٖبض هللا خماص135 م صٖع ُّ حغاء ٢ه٠ اإلاسُم بالبرامُل اإلاخٟجغةمس

ا2013/12/21نبدت خماص136 م صٖع ُّ حغاء ٢ه٠ اإلاسُم بالبرامُل اإلاخٟجغةمس

ا2013/12/21دمحم ها٠ً لىهُبي137 م صٖع ُّ حغاء ٢ه٠ اإلاسُم بالبرامُل اإلاخٟجغةمس

ا2013/12/21نهلت ها٠ً لىهُبي138 م صٖع ُّ حغاء ٢ه٠ اإلاسُم بالبرامُل اإلاخٟجغةمس
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ا2013/12/21الُٟلت مال٥ دمحم لىهُبي139 م صٖع ُّ حغاء ٢ه٠ اإلاسُم بالبرامُل اإلاخٟجغةمس

ا2013/12/21دمحم ٖبض الغخمً الى٣ُب140 م صٖع ُّ حغاء ٢ه٠ اإلاسُم بالبرامُل اإلاخٟجغةمس

ا2013/12/22 ؾىت45ٖالء الضًً دمحم اإلادمض 141 م صٖع ُّ حغاء ال٣ه٠ ٖلى حي قما٫ الدِمس

ا2013/12/22 ؾىت16ٖبضهللا ٖالء الضًً اإلادمض 142 م صٖع ُّ حغاء ال٣ه٠ ٖلى حي قما٫ الدِمس

ا2013/12/22أصهم ٖبض هللا خماص143 م صٖع ُّ ا الُىممس ت ٖلى مسُم صٖع ئزغ الٛاعة الجٍى
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ظشوف الاستشهاداملىطقتالتاسيخالاسمم

ت2011/12/23ٖماع أخمض خماًضة1 ُّ حغاء جٟجحر ٦ٟغ ؾىؾتالحؿُي

ت2012/07/20خؿً ُٞاى2 ُّ حغاء ال٣ه٠الحؿُي

ت2012/09/12لإي ٖؼاعي3 ُّ بغنام ٢ىامالحؿُي

ت2012/09/22هجاح ٖلي ئبغاهُم أم دمحم4 ُّ بكٓاًا ٢ظًٟه ؾ٣ُذ أمام مجزلهاالحؿُي

ت2012/09/22زالض هانغ5 ُّ حغاء ٢ه٠ الجِلالحؿُي

ت2012/09/26دمحم أبى عاؽ6 ُّ (أؾغة واخضة)ئٖضام مُضاوّي الحؿُي

ت2012/09/26ٞإاص أبى عاؽ7 ُّ (أؾغة واخضة)ئٖضام مُضاوّي الحؿُي

ت2012/09/26نالح مىس ى أبى عاؽ8 ُّ (أؾغة واخضة)ئٖضام مُضاوّي الحؿُي

ت2012/09/26نهغ نالح أبى عاؽ9 ُّ (أؾغة واخضة)ئٖضام مُضاوّي الحؿُي

م عصًني 10 ت2012/10/14(ألام)مٍغ ُّ أؾغة واخضة- حغاء ٢ه٠ الجِلالحؿُي

ت2012/10/14(الابىت)خىان حما٫ ؾىاإلات 11 ُّ أؾغة واخضة- حغاء ٢ه٠ الجِلالحؿُي

ت2012/10/14(الابىت)ٞضاء حما٫ ؾىاإلات 12 ُّ أؾغة واخضة- حغاء ٢ه٠ الجِلالحؿُي

ت2012/10/14(الابىت)خماؽ حما٫ ؾىاإلات 13 ُّ أؾغة واخضة- حغاء ٢ه٠ الجِلالحؿُي

ت2012/10/15(الابىت)قغو١ حما٫ ؾىاإلات 14 ُّ أؾغة واخضة- حغاء ٢ه٠ الجِلالحؿُي

ت2012/10/29بؿام ػهحر ٧امل15 ُّ حغاء ٢ه٠ الجِلالحؿُي

ت2012/10/29دمحم حاؾم مىس ى16 ُّ حغاء ٢ه٠ الجِلالحؿُي

ت2012/10/29دمحم مدمىص اإلاهغي17 ُّ حغاء ٢ه٠ الجِلالحؿُي

ت2012/10/29ًاؾحن مىس ى18 ُّ حغاء ٢ه٠ الجِلالحؿُي

ت2012/10/29هىع دمحم خؿحن19 ُّ حغاء ٢ه٠ الجِلالحؿُي

ت2012/10/29ٚؿان شحاصة20 ُّ حغاء ٢ه٠ الجِلالحؿُي

ت2012/10/29خُاة مدمىص ٖبض هللا21 ُّ حغاء ٢ه٠ الجِلالحؿُي

ت2012/10/30( ؾىىاث8)ئًمان دمحم خؿحن 22 ُّ مالحؿُي ُّ مخأزغة بجغاخها حغاء ال٣ه٠ ٖلى اإلاس

ت2012/11/06وؾـام جِــؿحر أؾٗض23 ُّ ِـ الظي ٧ان ٣ًىصهالحؿُي بغنام الحاحؼ الخاب٘ ل٣ىاث الىٓام ئزغ اؾتهضاٝ الؿٞغ

ت2012/11/18دمحم ًىؾ24٠ ُّ تالحؿُي ُّ م الحؿُي ُّ ئزغ ٢ظًٍٟت ؾ٣ُذ ٖلى مى٣ُت اإلاكغوٕ ال٣ضًم في مس

ت2012/11/26أخمض دمحم زحر ُٖض خؿ25ً ُّ ش الحؿُي ت ال٣ضؽ بخاٍع 2012-11-26حغاء قٓاًا ال٣ظًٟت التي ؾ٣ُذ بال٣غب مً ٧اٍػ

ت2012/11/27ًـدـُـى خؿـُـً مـدـاخـي26 ُّ الحؿُي

75: الحسييّيت، مجموع الشهذاء- 3
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ت2012/12/02قاصي دمحم مدمىص27 ُّ  بجغاح أنِب بها ًىم الدمِـ الحؿُي
ً
 بىحران ٢ّىاث الىٓام2012-11-29مخأزغا

يب صاووص28 ت2012/12/23ٍػ ُّ تالحؿُي ُّ م الحؿُي ُّ حغاء ال٣ه٠ الٗكىائّي ٖلى مس

يب صاووص29 ت2012/12/23عائض ٖاٝع مٟلح ابً ٍػ ُّ تالحؿُي ُّ م الحؿُي ُّ حغاء ال٣ه٠ الٗكىائّي ٖلى مس

ت2012/12/28(أبى خؿً صوق٩ا)دمحم ٖىصة اإلال٣ب 30 ُّ تالحؿُي ُّ م الحؿُي ُّ ت ومس ُّ أزىاء جهضًه إلاداولت حِل ألاؾض ا٢خدام مى٣ُت الظًاب

ت2012/12/29ٖبض الغخمً أبى قلت31 ُّ ت م٘ مُلِكُاث ألاؾض في اإلاى٣ُتالحؿُي ت حغاء الاقدبا٧اث الجاٍع ُّ مً ؾ٩ان الظًاب

ت2012/12/31قاصًت زالض خؿحن اللهُبي32 ُّ ت الحؿُي ُّ البدضلُت ٖىضما طهبذ لخ٣ٟض مجزلها- حغاء ال٣ه٠ ب٣ظًٟت في مى٣ُت الظًاب

ت2012/12/31هدُجت ٢ه٠ َحران اإلاُٜ ( قهضاء10)33 ُّ ت بُحران اإلاُٜالحؿُي ُّ حغاء ٢ه٠ الحؿُي

ت2013/01/02الُٟل دمحم خؿً ٢اؾم34 ُّ تالحؿُي ُّ حغاء ٢ه٠ الحؿُي

ت2013/01/02الُٟل َاع١ اإلاهغي35 ُّ تالحؿُي ُّ حغاء ٢ه٠ الحؿُي

ت2013/01/05الُٟلت بغاءة مهىض36 ُّ تالحؿُي ُّ حغاء ٢ه٠ الحؿُي

ت2013/01/08ٖهام زؼاعي37 ُّ ت وهى أخض ٧ىاصع خماؽالحؿُي ُّ م الحؿُي ُّ  ٖلى أًضي ٢ّىاث الىٓام وعمي حشماهه بال٣غب مً مسجض الؿُضة ٖائكت في مس
ً
ا ُّ جمَّ ئٖضامه مُضاه

ت2013/01/08ٖمغ هال٫ نالح38 ُّ ت وهى أخض ٧ىاصع خماؽالحؿُي ُّ م الحؿُي ُّ  ٖلى أًضي ٢ّىاث الىٓام وعمي حشماهه بال٣غب مً مسجض الؿُضة ٖائكت في مس
ً
ا ُّ جمَّ ئٖضامه مُضاه

ت2013/01/12ػهحر عاٚب الُافي39 ُّ تالحؿُي ُّ  بجغاخه حغاء ٢ه٠ الجِل ٖلى الحؿُي
ً
مخأزغا

اى زؼاعي40 ت2013/01/12أبى ٍع ُّ ت م٘ ابيخهالحؿُي ُّ حغاء ٢ه٠ الجِل ٖلى الحؿُي

ت2013/01/12ًاؾمحن زؼاعي ابىت الكهُض أبى ٍعاى41 ُّ ت م٘ والضهاالحؿُي ُّ حغاء ٢ه٠ الجِل ٖلى الحؿُي

ت2013/01/15ؾُٗض الغػ42 ُّ ٤ اإلاُاعالحؿُي بغنام ٢ّىام في ْهغه وهى ٢اصٌم مً ٖمله ٖلى ٍَغ

ت2013/01/17الُٟلت مىاع مهُٟى43 ُّ حنالحؿُي ُّ ت حغاء ال٣ه٠ بُحران اإلاُٜ ٖلى مىاػ٫ اإلاضه ُّ م الحؿُي ُّ مجؼعة في مس

ت2013/01/17الُٟلت قُماء عائض44 ُّ حنالحؿُي ُّ ت حغاء ال٣ه٠ بُحران اإلاُٜ ٖلى مىاػ٫ اإلاضه ُّ م الحؿُي ُّ مجؼعة في مس

ت2013/01/17الكهُضة مىا45٫ ُّ حنالحؿُي ُّ ت حغاء ال٣ه٠ بُحران اإلاُٜ ٖلى مىاػ٫ اإلاضه ُّ م الحؿُي ُّ مجؼعة في مس

ت2013/01/17الُٟلت هىع الكىعي46 ُّ حنالحؿُي ُّ ت حغاء ال٣ه٠ بُحران اإلاُٜ ٖلى مىاػ٫ اإلاضه ُّ م الحؿُي ُّ مجؼعة في مس

ت2013/01/17منى ٖبض هللا47 ُّ حنالحؿُي ُّ ت حغاء ال٣ه٠ بُحران اإلاُٜ ٖلى مىاػ٫ اإلاضه ُّ م الحؿُي ُّ مجؼعة في مس

ت2013/01/17الحاحت حمُلت48 ُّ حنالحؿُي ُّ ت حغاء ال٣ه٠ بُحران اإلاُٜ ٖلى مىاػ٫ اإلاضه ُّ م الحؿُي ُّ مجؼعة في مس

م ٖبض هللا49 ت2013/01/17الُٟلت ٍع ُّ حنالحؿُي ُّ ت حغاء ال٣ه٠ بُحران اإلاُٜ ٖلى مىاػ٫ اإلاضه ُّ م الحؿُي ُّ مجؼعة في مس

ت2013/01/17دمحم ٖاص٫ ٖبض هللا50 ُّ حنالحؿُي ُّ ت حغاء ال٣ه٠ بُحران اإلاُٜ ٖلى مىاػ٫ اإلاضه ُّ م الحؿُي ُّ مجؼعة في مس

ت2013/01/17الُٟلت خىحن ٖبض هللا51 ُّ حنالحؿُي ُّ ت حغاء ال٣ه٠ بُحران اإلاُٜ ٖلى مىاػ٫ اإلاضه ُّ م الحؿُي ُّ مجؼعة في مس

ت2013/01/17الُٟلت ؾمغ ٖبض هللا52 ُّ حنالحؿُي ُّ ت حغاء ال٣ه٠ بُحران اإلاُٜ ٖلى مىاػ٫ اإلاضه ُّ م الحؿُي ُّ مجؼعة في مس

ت2013/01/17الُٟلت خال ٖبض هللا53 ُّ حنالحؿُي ُّ ت حغاء ال٣ه٠ بُحران اإلاُٜ ٖلى مىاػ٫ اإلاضه ُّ م الحؿُي ُّ مجؼعة في مس

ت2013/01/17(أقالء لٗضة قهضاء هدُجت ٢ه٠ اإلاُٜ)54 ُّ حنالحؿُي ُّ ت حغاء ال٣ه٠ بُحران اإلاُٜ ٖلى مىاػ٫ اإلاضه ُّ م الحؿُي ُّ مجؼعة في مس
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ت2013/01/22(أبى زالض)ٖىى دمحم أخمض 55 ُّ  بجغاخه حغاء ؾ٣ٍى ال٣ظائ٠الحؿُي
ً
مخأزغا

ت2013/01/26دمحم عقاص بضًغ56 ُّ  بجغاخه حغاء ؾ٣ٍى ال٣ظائ٠الحؿُي
ً
مخأزغا

ت2013/02/12هكام خؿحن أبى اللُل57 ُّ  بجغاخه حغاء ؾ٣ٍى ال٣ظائ٠الحؿُي
ً
مخأزغا

ت2013/03/24ٖلي ال٨غصي58 ُّ مالحؿُي ُّ حغاء ال٣ه٠ ٖلى اإلاس

ت2013/03/24مإمً أخمض59 ُّ مالحؿُي ُّ حغاء ال٣ه٠ ٖلى اإلاس

ت2013/03/28أخمض خؿحن ٢اؾم60 ُّ ت ب٣ظًٟتي صبابتالحؿُي ُّ م الحؿُي ُّ ئزغ اؾتهضاٝ مجزله في مس

ت2013/04/15ٖضي أًمً ٢ىضًل61 ُّ م الحرمى٥الحؿُي ُّ  بجغاخه في مس
ً
مخأزغا

ت2013/04/26زالزت قبان و امغأة62 ُّ حغاء ال٣ه٠الحؿُي

ت2013/05/07ئيهاب هُشم ٢اؾم63 ُّ حغاء ال٣ه٠الحؿُي

ت2013/05/10ٖؼث الضعباؽ64 ُّ بغنام ٢ّىام في ؾى١ الدًاعالحؿُي

ت2013/05/17ٖبضه قلحاوي65 ُّ غ الٟلؿُُنّيالحؿُي ٢ط ى في مى٣ُت ٖضعا وهى ٖؿ٨غيٌّ في حِل الخدٍغ

خىهت66 ت2013/05/29اهخهاع ٍػ ُّ ٤ الحاحؼالحؿُي مخأزغة بجغاخها حغاء ئنابتها بكٓاًا ٢ظًٟت ؾ٣ُذ ٖلى ٍَغ

ت2013/06/11ٖالء أبى اللُل67 ُّ مالحؿُي ُّ حغاء ال٣ه٠ الٗى٠ُ ٖلى اإلاس

ت2013/06/11خىان مدمىص ٖبض هللا68 ُّ مالحؿُي ُّ حغاء ال٣ه٠ الٗى٠ُ ٖلى اإلاس

ت2013/06/20أبى مدمىص الحال69١ ُّ تالحؿُي ُّ م الحؿُي ُّ  بانابخه بكُٓت ٢ظًٍٟت حغاء ال٣ه٠ ٖلى مس
ً
مخأزغا

ت2013/06/23مدمىص نالح70 ُّ مالحؿُي ُّ  بجغاٍح ؾاب٣ت هدُجت عنام ٢ّىام مً خىاحؼ الجِل الؿىعي اإلادُُت باإلاس
ً
مخأزغا

ت2013/06/23ٖضهان أخمض ٢ىضًل71 ُّ ت ٢بل أًامالحؿُي ُّ م الحؿُي ُّ  بجغاٍح ؾاب٣ت ئزغ ال٣ه٠ ٖلى مس
ً
مخأزغا

ت2013/08/07(أبى هانغ)هكام ٢بالوي 72 ُّ (الاهخٟايت)مؿإو٫ في خغ٦ت ٞخذ - جدذ الخٗظًب ئزغ اٖخ٣اله ٢بل قهغ الحؿُي

ت2013/08/21أ٦غم ٖلي خؿحن73 ُّ أزىاء الاقدبا٧اث ٖلى أَغاٝ بلضة الؿبِىت مً حهت اإلاُاخًالحؿُي

ت2013/10/26لحن خؿام ٧لل74 ُّ بداصزت ٚغ١ ال٣اعب ٢بالت ؾىاخل مالُاالحؿُي

ت2013/10/26دمحم خؿام ٧لل75 ُّ بداصزت ٚغ١ ال٣اعب ٢بالت ؾىاخل مالُاالحؿُي
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ظشوف الاستشهاداملىطقتالتاسيخالاسمم

بغنام ٢ّىام في صوماصوما2011/11/11ًاؾحن مهُٟى الىابلس ي1

بغنام ألامًصوما2011/12/11خىان البىا2

بغنام ٢ّىام زال٫ حكُِ٘ قهُضصوما2011/12/11( ؾىت71) ٖمغ زَغل3

(ال٣ظًٟت صمغث بُىه بال٩امل)٢ه٠ ألامً ٖلى صوما صوما2011/12/25   ٖمغ مىحر الحؿُني4

أزىاء حكُِ٘ أخض الكهضاء بغنام ألامًصوما2011/12/27مدمىص ألابُذ5

ل6 بغنام ٢ّىامصوما2012/01/27جامغ الٍُى

ش صوما2012/03/17   دمحم مىظع مغاص7 اث ال٣مامت بخاٍع  بجغاخه هدُجت اهٟجاع ٖبىٍة في أخض خاٍو
ً
2012-3-14مخأزغا

 بجغاخه حغاء ال٣ه٠صوما2012/04/07مجضي ئبغاهُم مغاص8
ً
مخأزغا

حغاء ئَال١ عنامصوما2012/04/15بؿام اإلاهغي9

٤ الىابلس ي10 بغنام ٢ّىام أزىاء طهابه لهالة الجمٗتصوما2012/04/20مٞى

عئِـ ئخضي ٞغ١ الهال٫ ألاخمغ- بغنام ٢ّىام أزىاء ئؾٗاٝ أخض الجغحى صوما2012/04/24دمحم الدًغا11

اؾدكهض بّٗضة عناناٍث ئزغ ا٢خدام اإلاضًىتصوما2012/05/23أخمض ألابُذ12

زال٫ ئؾٗاٝ أخض الجغحىصوما2012/06/21دمحم الىابلس ي13

حغاء ٢ه٠ الجِل ٖلى صوماصوما2012/06/21   زالض ؾامي الظًب14

حغاء ٢ه٠ الجِل ٖلى صوماصوما2012/06/21وائل اإلاهغي15

حغاء ئَال١ عنامصوما2012/06/23ًاؾغ اإلاهغي16

بغنام ألامًصوما2012/06/25   أخمض خؿحن ألاخمض17

حغاء ٢ه٠ الجِل ٖلى صوماصوما2012/06/21ؾُٗض الهماصي18

ابً أًمً عؾخم وتهاوي أبى الغب- أؾغة ٧املت - ئٖضام بغنام ألامً صوما2012/06/28   أخمض أًمً عؾخم19

والض أخمض عؾخم وػوج تهاوي أبى الغب- أؾغة ٧املت - ئٖضام بغنام ألامً صوما2012/06/28   أًمً عؾخم20

والضة أخمض عؾخم وػوحت أًمً عؾخم- أؾغة ٧املت - ئٖضام بغنام ألامً صوما2012/06/28   تهاوي ؾامي أبى الُغب21

بغنام ألامًصوما2012/06/28ؾامي أبى الُغب22

حغاء ٢ه٠ الجِل ٖلى صوماصوما2012/06/28   دمحم خماصة جُم23

حغاء ٢ه٠ الجِل ٖلى صوماصوما2012/06/28   ( ؾىت77)دمحم ٖبض هللا ٧امل 24

حغاء ٢ه٠ الجِل ٖلى صوماصوما2012/06/28أخمض ُٞاى الدًغاء25

حغاء ٢ه٠ الجِل ٖلى صوماصوما2012/06/28( ؾىت65)ؾمُذ ٖبض الىهاب 26

57: دوما، مجموع الشهذاء- 4
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حغاء ٢ه٠ الجِل ٖلى صوماصوما2012/06/28ٞاًؼة ٖبض الىهاب27

حغاء ٢ه٠ الجِل ٖلى صوماصوما2012/06/28هكام وائل زلُٟت28

حغاء ٢ه٠ الجِل ٖلى صوماصوما2012/06/28وائل نالح زلُٟت29

 ومجهىقت مً ٢بل ال٨البصوما2012/06/30ٖبض هللا الؿٗضي30
ً
ت  ووحضث الجشت مغبَى

ً
ٖضم مُضاهُا

ُ
أ

٤ُ ؾلُم ٖؿ٣ى31٫ أزىاء طهابه إلخًاع أٚغاى مً مجزله الظي هؼح ٖىهصوما2012/07/02جٞى

حغاء ٢ه٠ الجِل ٖلى صوماصوما2012/07/03   دمحم الكهابي32

٤ بحن ٖغبحن وصوما بكٓاًا ٢ظًٟت أنابذ عأؾهصوما2012/07/04دمحم ًىؾ٠ الكٗبي33 اؾدكهض في الٍُغ

ئٖضام مُضاويصوما2012/07/05   زائغ زل٠ الدًغاء34

جدذ الخٗظًبصوما2012/07/14دمحم حٟٗغ35

حغاء ئَال١ عنامصوما2012/07/23   ٖباصة مغاص36

بغنام ٢ىامصوما2012/08/02   ٞاًؼة ٢اعو37ٍ

حغاء ئَال١ عنامصوما2012/08/04عاجب ٖبض الح38٤

حغاء ئَال١ عنامصوما2012/08/29دمحم ِٖس ى ألابُذ39

حغاء ٢ه٠ الجِل ٖلى صوماصوما2012/09/09ٖماص اإلاهٟغ40

حغاء ٢ه٠ الجِل ٖلى صوماصوما2012/09/25نابغ صًاب ئصَعـ41

حغاء ٢ه٠ الجِل ٖلى صوماصوما2012/09/30الُٟلت مِؿم الحاج42

 بانابخه ٢بل ّٖضة أًاٍم بغنانت في الغأؽصوما2012/10/15حما٫ ٧امل ٖىصة43
ً
مخأزغا

حغاء ٢ه٠ الجِل ٖلى صوماصوما2012/10/17أمحرة الدل44٠

 مىظ أعبٗت قهىعصوما2012/10/18( ؾىت70)خامض الكغ٢اوي 45
ً
٧ان م٣ٟىصا

أؾغة ٧املت- ئٖضام مُضاوي صوما2012/10/25صًاب الهٟضي46

أؾغة ٧املت- ئٖضام مُضاوي صوما2012/10/25مهىض صًاب الهٟضي47

أؾغة ٧املت- ئٖضام مُضاوي صوما2012/10/25بخى٫ الهٟضي48

أؾغة ٧املت- ئٖضام مُضاوي صوما2012/10/25مغوة الهٟضي49

أؾغة ٧املت- ئٖضام مُضاوي صوما2012/10/25مغام الهٟضي50

٤ الهٟضي51 أؾغة ٧املت- ئٖضام مُضاوي صوما2012/10/25مٞى

حغاء ال٣ه٠صوما2012/10/25نالح صًب ٖمغ52

بغنام ٢ّىاث الىٓام في مضًىت صوماصوما2012/10/29ٖبضو البرهاوي53

بغنام ٢ّىاث الىٓام في مضًىت صوماصوما2012/10/29بال٫ ؾمحر الدًغاء54
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بغنام ٢ّىاث الىٓام في مضًىت صوماصوما2013/04/11أؾامت دمحم مُٟض صعباؽ55

م٘ أزتها هىاء، حغاء ال٣ه٠ الٗى٠ُ الظي حٗغيذ له مضًىت صوماصوما2013/06/02نٟاء ئبغاهُم الىابلس ي56

حغاء ال٣ه٠ الٗى٠ُ الظي حٗغيذ له مضًىت صوما. م٘ أزتها نٟاءصوما2013/06/02هىـاء ئبغاهُم الىابلس ي57

ظشوف الاستشهاداملىطقتالتاسيخالاسمم

م الٗائضًً في خمو2011/04/20هظًغ حجحر1 ُّ جدذ الخٗظًب بٗض اٖخ٣اله في أو٫ الكهغمس

م الٗائضًً في خمو2011/07/01( ؾىت17)ولُض وؾام الؿُض 2 ُّ م الٗائضًً في خمومس ُّ ب مً مس بغنام ٢ّىام في حّي الكماؽ ال٣ٍغ

م الٗائضًً في خمو2011/08/03دمحم أبى أخمض3 ُّ بغنام ألامًمس

اص صًاب الصجغاوي4 بغنام ألامًبابا ٖمغو- خمو 2011/11/06أًمً ٍػ

بغنام ألامً وصًٞ في البُايتالبُايت- خمو 2011/11/12 حما٫ الؿالم5

م الٗائضًً في خمو2011/12/07   ٧اعم خؿىن6 ُّ  بٗكغ َل٣اٍثمس
ً
ني في خمو مهابا وحضث حشخه في اإلاؿدكٟى الَى

ٍت في حّي ؤلاوكاءاث في خموحي ؤلاوكاءاث-خمو2011/12/24(أبى ؾامي)خُضع الدًغاء 7 ُّ ئزغ ئنابت مجزله ب٣ظًٍٟت ناعوز

م الٗائضًً في خمو2011/12/27ًؼن ؾالًمت8 ُّ هدُجت ٖضم الؿماح ألهله بى٣له ئلى اإلاؿدكٟىمس

بغنام الجِلجلبِؿت- خمو 2011/12/27مدمىص أخمض زلُل9

بغنام ألامً بٗض ئنابخه في اٖخهام ؾاخت الؿاٖت الجضًضة في خمو٨ٖغمت الجضًضة- خمو 2011/12/27مدمىص جغ٧ي الكهابي10

م الٗائضًً في خمو2011- 12قهغ خؿحن الٛىام11 ُّ صهؿخه ؾُاعة أمًمس

م الٗائضًً في خمو2012/01/16   وصٌ٘ الٗمغ12 ُّ ٤ جضمغمس  ٌٗمل ؾائ٤ جا٦س ي ٖثر ٖلى حشخه مدغو٢ت م٘ الؿُاعة ٖلى ٍَغ

م الٗائضًً في خمو2012/01/26دمحم هىع ممضوح آٚا13 ُّ بغنام ٢ىاممس

بغنام ٢ّىام ٖىض حام٘ ألازُاع في خموخمو2012/02/06مدمىص أخمض ؾخِخُت14

م الٗائضًً في خمو2012/02/13   ق٤ُٟ ؾُٗض الٗىى15 ُّ جدذ الخٗظًبمس

ت- خمو 2012/03/11   ٖبضالغػا١ لُٟي الحؿ16ً تالٗضٍو أؾغة مً آ٫ الحؿً-مجؼعة الٗضٍو

ت- خمو 2012/03/11   ٖلي لُٟي الحؿ17ً تالٗضٍو أؾغة مً آ٫ الحؿً-مجؼعة الٗضٍو

ت- خمو 2012/03/11   لُٟي ٖلي الحؿ18ً تالٗضٍو أؾغة مً آ٫ الحؿً-مجؼعة الٗضٍو

ت- خمو 2012/03/11   دمحم لُٟي الحؿ19ً تالٗضٍو أؾغة مً آ٫ الحؿً-مجؼعة الٗضٍو

خىن- خمو 2012/03/11   عػ١ هللا ػهغة20 خىن ٦غم الٍؼ (أؾغة ٧املت)مجؼعة ٦غم الٍؼ

خىن- خمو 2012/03/11   لُٟي ػهغة21 خىن ٦غم الٍؼ (أؾغة ٧املت)مجؼعة ٦غم الٍؼ

خىن- خمو 2012/03/11   دمحم ػهغة22 خىن ٦غم الٍؼ (أؾغة ٧املت)مجؼعة ٦غم الٍؼ

55: املذيىت، مجموع الشهذاء+ مخّيم العائذيً في حمظ - 5
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خىن- خمو 2012/03/11   مغػو١ ػهغة23 خىن ٦غم الٍؼ (أؾغة ٧املت)مجؼعة ٦غم الٍؼ

طبذحي ال٣غابُو-خمو2012/03/23أخمض مدمىص ٢اؾمُت24

م ألاؾضي25 م الٗائضًً في خمو2012/04/13ٍع ُّ بغنام ألامًمس

م الٗائضًً في خمو2012/04/22   دمحم ػهحر ٖشمان شحاصة26 ُّ ممس ُّ بغنام قبُدت الىٓام ٖلى باب اإلاس

م الٗائضًً في خمو2012/04/22   دمحم ػهحر ٖشمان شحاصة27 ُّ ممس ُّ بغنام قبُدت الىٓام ٖلى باب اإلاس

م الٗائضًً في خمو2012/05/04عبحي أخمض صعباؽ28 ُّ حغاء ئَال١ هاعمس

بغنام ألامً في حّي الكماؽالكماؽ– خمو 2012/05/15   أخمض بغقلي29

بغنام ألامًجل الكىع- خمو 2012/05/19   ٞإاص ٚؼو30٫

م الٗائضًً في خمو2012/07/27   ( ؾىىاث4)بال٫ وائل اللبابُضي 31 ُّ ٘ في الغمشت - بغنام الجِل ٖلى الحضوص ألاعصهُت مس ُّ (أو ٢ص ي اللبابُضي في بٌٗ اإلاهاصع)قُ

م الٗائضًً في خمو2012/08/01ًاؾحن ٧اًض حجحر32 ُّ بغنام ألامً في الدالضًتمس

م الٗائضًً في خمو2012/08/31مدمىص ًىؾ٠ ئصَعـ33 ُّ  بجغاخه حغاء ا٢خدام اإلاى٣ُت ألازحرمس
ً
مخأزغا

م الٗائضًً في خمو2012/09/17ٖاص٫ ئصَعـ34 ُّ بٗض ازخُاٞه مىظ ٖكغة أًاٍم في خمومس

عب أؾغة مً أعب٘ أٞغاص- حغاء ٢ظًٟت ٖلى مجزلهم  واصي الظهب-خمو2012/09/25ٖبضهللا مهُٟى35

ابً ٖبض هللا مهُٟى- حغاء ٢ظًٟت ٖلى مجزلهم  واصي الظهب-خمو2012/09/25ٞهض مهُٟى36

بيذ ٖبض هللا مهُٟى- حغاء ٢ظًٟت ٖلى مجزلهم  واصي الظهب-خمو2012/09/25خىان مهُٟى37

ػوحت ٖبض هللا مهُٟى- حغاء ٢ظًٟت ٖلى مجزلهم  واصي الظهب-خمو2012/09/25عوخُت بضعان38

م الٗائضًً في خمو2012/10/10(أبى قاصي  )دمحم زلُل الخىبت 39 ُّ حغاء ٢ه٠ ٢ّىاث الىٓام ٖلى مضًىت الىب٪ في ٍع٠ صمك٤مس

م الٗائضًً في خمو2012/12/26(أبى ٖىتر )دمحم ٖبض هللا الٗبض أبى ٞاعؽ 40 ُّ جدذ الخٗظًب في ٕٞغ ألامً الٗؿ٨غي في مضًىت خمومس

م الٗائضًً في خمو2013/01/28(أبى وؾام)بكحر نبدُت 41 ُّ  لضي الىٓام مىظ أؾبىٍٕ وهى ناخب م٨خبت البكحر- جدذ الخٗظًبمس
ً
٧ان مٗخ٣ال

بابا ٖمغو-خمو2013/02/09ٖبض الغخمً مدمىص عػ42١

اى مدمىص مُغ43 م الٗائضًً في خمو2013/02/20ٍع ُّ ممس ُّ م الٗائضًً في خمو وطل٪ بٗض اهدكاع ال٣ىانت في اإلاس ُّ ئزغ اقدبا٧اث في مس

م الٗائضًً في خمو2013/02/26ماػن عحب بغقللي44 ُّ  بجغاخه ئزغ ئنابخه بغنام ٢ّىام ٢بل ٖضة أًاممس
ً
مخأزغا

م الٗائضًً في خمو2013/03/28هانغ الكُش َه45 ُّ ممس ُّ بغنام ٢ّىام اإلاضًىت الجامُٗت ٖلى قإع ال٣ضؽ في اإلاس

ئزغ الاقدبا٧اث في مى٣ُت باب هىص في مضًىت خموباب هىص-خمو2013/04/14مدمىص ٣ٖلت46

م الٗائضًً في خمو2013/05/02ٖاص٫ أبى الحؿ47ً ُّ  بٗض ًىمحنمس
ً
بٗض ازخُاٞه ٢غب خاحٍؼ لألمً الٗؿ٨غّي خُث وحض مظبىخا

م الٗائضًً في خمو2013/05/02زالض حهاص الؿٗضي48 ُّ جدذ الخٗظًب في سجىن الىٓاممس

م الٗائضًً في خمو2013/05/07ؾلُم الكبُي49 ُّ  جدذ الخٗظًب في ٕٞغ ألامً الٗؿ٨غّيمس

56)دمحم ِٖس ى أبى الدحر 50
ً
م الٗائضًً في خمو2013/05/07( ٖاما ُّ  ٖلى أخض الحىاحؼ ألامىُت في مضًىت خمو2013-05-03ازخ٠ُ ًىم الدمِـ . ئٖضام مُضاويمس
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م الٗائضًً في خمو2013/05/30دمحم أخمض ئصَعـ51 ُّ جدذ الخٗظًب في ٕٞغ ألامً الٗؿ٨غّيمس

م الٗائضًً في خمو2013/06/13أقٝغ ؾغخان52 ُّ . أًام10جدذ الخٗظًب في سجىن الىٓام الؿىعّي في ٕٞغ ألامً الجىّي، بٗض اٖخ٣اله ٢بل مس

م الٗائضًً في خمو2013/07/07عاٚب الجش ي53 ُّ جدذ الخٗظًب في سجىن الىٓاممس

م الٗائضًً في خمو2013/10/13 أقهغ6- مُاع ٖبض الحمُض اللبابُضي 54 ُّ مٗلىماث لِؿذ مإ٦ضة ج٣ى٫ أهه ٣ٞض م٘ الؼوع١ الظي ٚغ١ في ؾىاخل مهغ مىظ ًىمحنمس

ا55 م الٗائضًً في خمو2013/12/24دمحم أبى ٍع ُّ ش -جهُٟت في سجىن الىٓام /جدذ الخٗظًب مس 26/7/2013اٖخ٣ل مً ٖلى مضزل اإلاسُم بخاٍع
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اؾدكهض في مضًىت خمو ٖىض ٖىصجه مً ٖمله ئلى مجزلهخلب2011/10/06   أخمض ٖمغ الهٟىعي1

م الىحرب في خلب2012/06/24أخمض ٖمغ الدُُب2 ُّ ت الىحرب اإلاجاوعةمس هدُجت ٞخىت م٘ ٢ٍغ

م الىحرب في خلب2012/06/24ٞىػي بؿخىوي3 ُّ ت الىحرب اإلاجاوعةمس هدُجت ٞخىت م٘ ٢ٍغ

م الىحرب في خلب2012/06/25ئبغاهُم ألامحن4 ُّ بغنام ألامً والكّبُدتمس

اص خمضو زل5٠ م الىحرب في خلب2012/06/26ٍػ ُّ بغنام ألامً والكّبُدتمس

م الىحرب2012/07/11أخمض حمامؿه6 ُّ غ الٟلؿُُنّي، جمَّ ز٠ُ البام زم ٢خل الٗؿا٦غ مً ٢بل حهٍت مجهىلٍتمس وحضث الجشث ٢غب بيل- مً ٖىانغ حِل الخدٍغ

م الىحرب2012/07/11أخمض عقُض ٢كُه7 ُّ غ الٟلؿُُنّي، جمَّ ز٠ُ البام زم ٢خل الٗؿا٦غ مً ٢بل حهٍت مجهىلٍتمس وحضث الجشث ٢غب بيل- مً ٖىانغ حِل الخدٍغ

م الىحرب2012/07/11أخمض ٖؼ8 ُّ غ الٟلؿُُنّي، جمَّ ز٠ُ البام زم ٢خل الٗؿا٦غ مً ٢بل حهٍت مجهىلٍتمس وحضث الجشث ٢غب بيل- مً ٖىانغ حِل الخدٍغ

م9 م الىحرب2012/07/11أوـ ٦ٍغ ُّ غ الٟلؿُُنّي، جمَّ ز٠ُ البام زم ٢خل الٗؿا٦غ مً ٢بل حهٍت مجهىلٍتمس وحضث الجشث ٢غب بيل- مً ٖىانغ حِل الخدٍغ

م الىحرب2012/07/11قٍغ٠ ٖلي الباف10 ُّ غ الٟلؿُُنّي، جمَّ ز٠ُ البام زم ٢خل الٗؿا٦غ مً ٢بل حهٍت مجهىلٍتمس وحضث الجشث ٢غب بيل- مً ٖىانغ حِل الخدٍغ

م الىحرب2012/07/11ٖماص مىا11ٕ ُّ غ الٟلؿُُنّي، جمَّ ز٠ُ البام زم ٢خل الٗؿا٦غ مً ٢بل حهٍت مجهىلٍتمس وحضث الجشث ٢غب بيل- مً ٖىانغ حِل الخدٍغ

م الىحرب2012/07/11ٞغاؽ أبى الحؿ12ً ُّ غ الٟلؿُُنّي، جمَّ ز٠ُ البام زم ٢خل الٗؿا٦غ مً ٢بل حهٍت مجهىلٍتمس وحضث الجشث ٢غب بيل- مً ٖىانغ حِل الخدٍغ

ض دمحم ٢اؾم13 م الىحرب2012/07/11ٍٞغ ُّ غ الٟلؿُُنّي، جمَّ ز٠ُ البام زم ٢خل الٗؿا٦غ مً ٢بل حهٍت مجهىلٍتمس وحضث الجشث ٢غب بيل- مً ٖىانغ حِل الخدٍغ

م الىحرب2012/07/11دمحم أبى اللُل14 ُّ غ الٟلؿُُنّي، جمَّ ز٠ُ البام زم ٢خل الٗؿا٦غ مً ٢بل حهٍت مجهىلٍتمس وحضث الجشث ٢غب بيل- مً ٖىانغ حِل الخدٍغ

م الىحرب2012/07/11دمحم أخمض الجض15ٕ ُّ غ الٟلؿُُنّي، جمَّ ز٠ُ البام زم ٢خل الٗؿا٦غ مً ٢بل حهٍت مجهىلٍتمس وحضث الجشث ٢غب بيل- مً ٖىانغ حِل الخدٍغ

م الىحرب2012/07/11دمحم أخمض أًىب16 ُّ غ الٟلؿُُنّي، جمَّ ز٠ُ البام زم ٢خل الٗؿا٦غ مً ٢بل حهٍت مجهىلٍتمس وحضث الجشث ٢غب بيل- مً ٖىانغ حِل الخدٍغ

م الىحرب2012/07/11دمحم نالح صًب17 ُّ غ الٟلؿُُنّي، جمَّ ز٠ُ البام زم ٢خل الٗؿا٦غ مً ٢بل حهٍت مجهىلٍتمس وحضث الجشث ٢غب بيل- مً ٖىانغ حِل الخدٍغ

م الىحرب2012/07/11مدمىص ؾاٖض18 ُّ غ الٟلؿُُنّي، جمَّ ز٠ُ البام زم ٢خل الٗؿا٦غ مً ٢بل حهٍت مجهىلٍتمس وحضث الجشث ٢غب بيل- مً ٖىانغ حِل الخدٍغ

م الىحرب2012/07/11مهُٟى أخمض هال19٫ ُّ غ الٟلؿُُنّي، جمَّ ز٠ُ البام زم ٢خل الٗؿا٦غ مً ٢بل حهٍت مجهىلٍتمس وحضث الجشث ٢غب بيل- مً ٖىانغ حِل الخدٍغ

 بجغاخه في سجً خلب اإلاغ٦ؼّيِ بٗض اٖخ٣الهخلب2012/07/13ٞىػي قٍغ٠ هبىاوي20
ً
باألنل م٣ُم في الحؿ٨ت، اؾدكهض جدذ الخٗظًب مخأزغا

تنالح الضًً- خلب 2012/07/28   ًىؾ٠ مهُٟى ٦ُالي21 ُّ اؾدكهض بغنام ٢ّىاٍم أزىاء مداولخه ئؾٗاٝ الجغحى في حّي نالح الضًً، مخُّىٕ في َىا٢م ؤلاؾٗاٝ اإلاُضاه

م الىحرب2012/09/25أخمض نالح أبى هاقم22 ُّ بغنام ٢ّىام في خلبمس

م الىحرب2012/09/26خؿحن اإلاهغي23 ُّ  ٖلى خاحؼ أمنّيٍمس
ً
أٖضم مُضاهُا

م الىحرب2012/09/26دمحم الجض24ٕ ُّ  ٖلى خاحؼ أمنّيٍمس
ً
أٖضم مُضاهُا

م الىحرب2012/09/26خ٨مذ صعباؽ25 ُّ  ٖلى خاحؼ أمنّيٍمس
ً
أٖضم مُضاهُا

م الىحرب2012/09/28(أبى ؾامغ  )لُٟي الكلبي 26 ُّ حغاء ؾ٣ٍى ال٣ظائ٠مس

54: املذيىت، مجموع الشهذاء+ مخّيم الىيرب وحىذساث في حلب - 6
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م الىحرب2012/09/28ٖالء ٖبض الح27٤ ُّ حغاء ؾ٣ٍى ال٣ظائ٠مس

م الىحرب2012/09/28الُٟل خؿحن ؾامغ الهٟىعي28 ُّ حغاء ؾ٣ٍى ال٣ظائ٠ ، ق٤ُ٣ ٖبض وهم أبىاء ؾامغ الهٟىعيمس

م الىحرب2012/09/28الُٟل ٖبض ؾامغ الهٟىعي29 ُّ حغاء ؾ٣ٍى ال٣ظائ٠ ، ق٤ُ٣ خؿحن وهم أبىاء ؾامغ الهٟىعيمس

مخُٕى في الجِل الحغ -(مً ٢ل٣ُلُت في ٞلؿُحن)خلب2012/10/08دمحم ؾمُذ الحىجغي30

ؿمي31 م خىضعاث2012/10/17زلُل مدمىص ٢َى ُّ بغنام ٢ّىام ٖلى حؿغ الك٠ُ٣ أزىاء طهابه ئلى ٖملهمس

بتخلب2012/10/17أخمض هٓام ٞاٖىع32 وحض م٣خىال في ؾُاعجه في خلب ٖىض صواع ٢َغ

م الىحرب2012/12/06خؿً شحاصه مىهىع33 ُّ بغنام ٢ّىام لضي ٖىصجه مً مضًىت خلبمس

م خىضعاث2013/01/03خؿحن أبى خمُض34 ُّ حغاء ئنابخه بُل٣ت في الغأؽ أمام بِخه اإلاخىاحض ٖىض حام٘ ٞلؿُحنمس

م خىضعاث2013/01/05ٖمغ عؾخم35 ُّ ممس ُّ بغنام ٢ّىام بِىما ٧ان خاٞلت ع٧اب أزىاء ٖىصجه ئلى اإلاس

م خىضعاث2013/01/07ؾمحر الدُُب36 ُّ م خىضعاثمس ُّ  بجغاخه بٗض أن ه٣ل ئلحها ئزغ ال٣ه٠ الظي اؾتهضٝ مس
ً
في مضًىت ٧لـ التر٦ُت مخأزغا

م الىحرب2013/01/15اإلاهىضؾت الؼعاُٖت إلاِـ اإلاٛغبي37 ُّ ش ٖلى حامٗت خلبمس حغاء ٢ه٠ بالهىاٍع

م الىحرب2013/01/15الُالبت ؾمحرة با٦حر38 ُّ ش ٖلى حامٗت خلبمس حغاء ٢ه٠ بالهىاٍع

م خىضعاث2013/04/07قٍغ٠ الدُُب39 ُّ جتمس بغنام ٢ّىام في مى٣ُت الٍٗى

م خىضعاث2013/04/10ٖلي أبى صًب40 ُّ ئزغ ئنابخه بكٓاًا ٢ظًٟت هاونمس

م خىضعاث2013/04/12ُٞداء ئبغاهُم41 ُّ حغاء ئنابتها بُل٤ٍ هاعّيٍمس

م خىضعاث2013/04/12عخاب ئبغاهُم42 ُّ حغاء ئنابتها بُل٤ٍ هاعّيٍمس

ؿمت43 م خىضعاث2013/04/22زلُل ٢َى ُّ م خىضعاث ئلى مضًىت خلبمس ُّ بغنام ٢ّىام وهى مخجٌه مً مس

م خىضعاث2013/04/24مدمىص الغمًاوي44 ُّ هدُجت لالقدبا٧اثمس

م خىضعاث2013/04/24أخمض الؿٗضي45 ُّ هدُجت لالقدبا٧اثمس

م خىضعاث2013/04/24مٗتز أخمض صًب46 ُّ حغاء ئنابخه بكٓاًا ال٣ظائ٠مس

ج أؾٗض دمحم ال٣ٗلت47 م الىحرب2013/04/30أٍع ُّ مً الىاػخحن ئلى حّي الحمضاهُت في مضًىت خلبمس

م الىحرب2013/05/10ٖمغ خؿني48 ُّ ممس ُّ ٤ اإلاس حغاء ئَال١ هاع ٖلى ؾُاعتهم ٖلى ٍَغ

م خىضعاث2013/05/16خؿحن دمحم ًىوـ49 ُّ  بجغاخه حغاء ئنابٍت ؾاب٣ٍتمس
ً
مخأزغا

ان)قبلي ئبغاهُم 50 م خىضعاث2013/07/05(أبى ٖٞغ ُّ م الىحربمس ُّ حغاء ٢ظًٟت ٖلى بُتهم في مى٣ُت الجالء في خلب ، وهم هاػخىن مً مس

م الىحرب2013/08/21ُٞهل الًاهغ51 ُّ ت ال٣ُاصة الٗاّمتمس ُّ ت الخابٗت للجبهت الكٗب ُّ ئزغ ئَال١ الىاع مً ٢بل أخض ٖىانغ اللجان ألامى

م الىحرب2013/08/21دمحم ٧اًض خؿىهت52 ُّ ت ال٣ُاصة الٗاّمتمس ُّ ت الخابٗت للجبهت الكٗب ُّ ئزغ ئَال١ الىاع مً ٢بل أخض ٖىانغ اللجان ألامى

م الىحرب2013/08/21مدمىص حال٫ مغيٗت53 ُّ ت ال٣ُاصة الٗاّمتمس ُّ ت الخابٗت للجبهت الكٗب ُّ ئزغ ئَال١ الىاع مً ٢بل أخض ٖىانغ اللجان ألامى

م الىحرب2013/11/25(ابى اخمض)ٖلي عبه 54 ُّ ػوج الكهُضه ػهُه ال٨برا، اؾدكهض بٗض انابخه بكٓاًا ال٣ظائ٠ التي ؾ٣ُذ ٖلى اإلاسُم مىظ ًىمحنمس
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اص ٖاص1٫ خمىعٍت2012/01/30دمحم ٍػ

 بجغاخه هدُجت ئنابت ؾاب٣تصًغ الٗهاٞحر2012/07/03   ٖبضالغؤٝو ٖشمان2
ً
مخأزغا

ض الهالح3  أًام صون ص5ًٞوب٣ُذ حشخه مضة .  م50اؾتهضٝ ب٣ظًٟت صبابت مباقغة ٖلى بٗض ؾ٣با2012/02/01   ٍٞغ

غ-بغنام ألامً ٦ٟغ بُىا2012/04/21أخمض الحاج ًىوـ4 مجىض ميك٤ ًٖ حِل الخدٍغ

ج5 ض باهلل ٍٞغ بغنام ٢ىام٦ٟغ بُىا2012/08/06مٍإ

ت صمك٤صًغ الٗهاٞحر2012/08/12   خؿً مُٗاص6 حغاء ٢ه٠ الجِل ٖلى صًغ الٗهاٞحر في َٚى

جمَّ ئٖضامه م٘ ٖضص مً أبىاء البلضةصًغ الٗهاٞحر2012/09/08دمحم الؼامل7

ت- جدذ الخٗظًب ػمل٩ا2012/09/29ئخؿان الكىعي8 ُّ  لضي أخض الحىاحؼ ألامى
ً
٧ان مدخجؼا

ت- جدذ الخٗظًب ػمل٩ا2012/09/29ٖالء الكىعي9 ُّ  لضي أخض الحىاحؼ ألامى
ً
٧ان مدخجؼا

ت- جدذ الخٗظًب ػمل٩ا2012/09/29مدمىص خمض10 ُّ  لضي أخض الحىاحؼ ألامى
ً
٧ان مدخجؼا

اجىت11 20جدذ الخٗظًب بٗض اٖخ٣اله إلاضة حىبغ2012/10/19ٖبض هللا ٍػ
ً
 ًىما

حغاء ال٣ه٠صًغ الٗهاٞحر2012/10/30ٖباصة ٢اؾم12

حغاء ال٣ه٠صًغ الٗهاٞحر2012/10/30ئًاص قهاب13

ت اإلالُدتاإلالُدت2013/01/15حبران دمحم َه14  بدغو١ أنابخه مىظ هدى ٖكغة أًاٍم هدُجت ٢ه٠ ٧اٍػ
ً
مخأزغا

حغاء ؾ٣ٍى ٢ظًٟت هاون ٖلى بُتها في مى٣ُت حىبغ وئنابت ػوحها بجغوٍح زُحرٍةحىبغ2013/01/18ؾاعة زالض خؿً أبى ػهغة15

ت الكغ٢ُت2013/01/29دمحم همغ خؿحن16 الَٛى

ػمل٩ا2013/02/10ئؾماُٖل ٚاػي17

خاوي18 حىبغ2013/02/15خؿً ٍػ

حغاء ال٣ه٠ ٖلى حّي حىبغحىبغ2013/02/20مدمىص ٍعاى دمحم19

حغاء ؾ٣ٍى ٢ظًٟت أمام مجزلهالضعزبُت2013/02/24ٞاصي مهُٟى نالح20

حغاء ال٣ه٠ ٖلى ػمل٩اػمل٩ا2013/05/07ئبغاهُم الكُش21

حغاء اقدبا٧اث في ػمل٩اػمل٩ا2013/06/17دمحم هاقم ألابُذ22

حغاء َل٤ هاعي بؿبب الاقدبا٧اث بحن الجِل الحّغِ و٢ىاث الىٓامػمل٩ا2013/06/29ٖمغ الهٛحر23

حغاء ال٣ه٠ الظي اؾتهضٝ مى٣ُت اإلالُدت في ٍع٠ صمك٤اإلالُدت2013/08/01حاؾــغ مىس ى24

ت صمك٤ ػمل٩ا2013/08/21مدمىص ؾلُمان ٚاػي25 ت اإلاجُض٫ في ٞلؿُحن اإلادخلت و٢ض ٞخذ لهم بِذ ٖؼاء هىا٥/مً ٖائلت وا٦ض - مجؼعة  ال٨ُمُاوي في َٚى ٢ٍغ

ت صمك٤ ػمل٩ا2013/08/21مىى ٖلي خؿًُ ٚاػي26 ت اإلاجُض٫ في ٞلؿُحن اإلادخلت و٢ض ٞخذ لهم بِذ ٖؼاء هىا٥/مً ٖائلت وا٦ض - مجؼعة  ال٨ُمُاوي في َٚى ٢ٍغ

53: الغوطت بشيف دمشق، مجموع الشهذاء- 7
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ت صمك٤ ػمل٩ا2013/08/21مدمىص ٚاػيٞاَمت 27 ت اإلاجُض٫ في ٞلؿُحن اإلادخلت و٢ض ٞخذ لهم بِذ ٖؼاء هىا٥/مً ٖائلت وا٦ض - مجؼعة  ال٨ُمُاوي في َٚى ٢ٍغ

ت صمك٤ ػمل٩ا2013/08/21مدمىص ٚاػيأؾماء الُٟلت 28 ت اإلاجُض٫ في ٞلؿُحن اإلادخلت و٢ض ٞخذ لهم بِذ ٖؼاء هىا٥/مً ٖائلت وا٦ض - مجؼعة  ال٨ُمُاوي في َٚى ٢ٍغ

ت صمك٤ ػمل٩ا2013/08/21مدمىص ٚاػيهبت الُٟلت 29 ت اإلاجُض٫ في ٞلؿُحن اإلادخلت و٢ض ٞخذ لهم بِذ ٖؼاء هىا٥/مً ٖائلت وا٦ض - مجؼعة  ال٨ُمُاوي في َٚى ٢ٍغ

ت صمك٤ ػمل٩ا2013/08/21مدمىص ٚاػيعًم الُٟلت 30 ت اإلاجُض٫ في ٞلؿُحن اإلادخلت و٢ض ٞخذ لهم بِذ ٖؼاء هىا٥/مً ٖائلت وا٦ض - مجؼعة  ال٨ُمُاوي في َٚى ٢ٍغ

ت صمك٤ ػمل٩ا2013/08/21مدمىص ٚاػيٖائكت الُٟلت 31 ت اإلاجُض٫ في ٞلؿُحن اإلادخلت و٢ض ٞخذ لهم بِذ ٖؼاء هىا٥/مً ٖائلت وا٦ض - مجؼعة  ال٨ُمُاوي في َٚى ٢ٍغ

ت صمك٤ ػمل٩ا2013/08/21مدمىص ٚاػيؾلُمان الُٟل 32 ت اإلاجُض٫ في ٞلؿُحن اإلادخلت و٢ض ٞخذ لهم بِذ ٖؼاء هىا٥/مً ٖائلت وا٦ض - مجؼعة  ال٨ُمُاوي في َٚى ٢ٍغ

ت صمك٤ ػمل٩ا2013/08/21ًىؾ٠ ؾلُمان ٚاػي33 ت اإلاجُض٫ في ٞلؿُحن اإلادخلت و٢ض ٞخذ لهم بِذ ٖؼاء هىا٥/مً ٖائلت وا٦ض - مجؼعة  ال٨ُمُاوي في َٚى ٢ٍغ

ت صمك٤ ػمل٩ا2013/08/21ًمان ٚاػيئ34 ت اإلاجُض٫ في ٞلؿُحن اإلادخلت و٢ض ٞخذ لهم بِذ ٖؼاء هىا٥/مً ٖائلت وا٦ض - مجؼعة  ال٨ُمُاوي في َٚى ٢ٍغ

ت صمك٤ ػمل٩ا2013/08/21ًىؾ٠ ٚاػيٖبىص 35 ت اإلاجُض٫ في ٞلؿُحن اإلادخلت و٢ض ٞخذ لهم بِذ ٖؼاء هىا٥/مً ٖائلت وا٦ض - مجؼعة  ال٨ُمُاوي في َٚى ٢ٍغ

ت صمك٤ ػمل٩ا2013/08/21ًىؾ٠ ٚاػيبُان الُٟلت 36 ت اإلاجُض٫ في ٞلؿُحن اإلادخلت و٢ض ٞخذ لهم بِذ ٖؼاء هىا٥/مً ٖائلت وا٦ض - مجؼعة  ال٨ُمُاوي في َٚى ٢ٍغ

ت صمك٤ ػمل٩ا2013/08/21ًىؾ٠ ٚاػيمدمض الُٟل 37 ت اإلاجُض٫ في ٞلؿُحن اإلادخلت و٢ض ٞخذ لهم بِذ ٖؼاء هىا٥/مً ٖائلت وا٦ض - مجؼعة  ال٨ُمُاوي في َٚى ٢ٍغ

ت صمك٤ ػمل٩ا2013/08/21ًىؾ٠ ٚاػيخىان الُٟلت 38 ت اإلاجُض٫ في ٞلؿُحن اإلادخلت و٢ض ٞخذ لهم بِذ ٖؼاء هىا٥/مً ٖائلت وا٦ض - مجؼعة  ال٨ُمُاوي في َٚى ٢ٍغ

ت صمك٤ ػمل٩ا2013/08/21مدمض ؾٗض ٚاػي39 ت اإلاجُض٫ في ٞلؿُحن اإلادخلت و٢ض ٞخذ لهم بِذ ٖؼاء هىا٥/مً ٖائلت وا٦ض - مجؼعة  ال٨ُمُاوي في َٚى ٢ٍغ

ت صمك٤ ػمل٩ا2013/08/21مدمض ؾٗض ٚاػيػوحت 40 ت اإلاجُض٫ في ٞلؿُحن اإلادخلت و٢ض ٞخذ لهم بِذ ٖؼاء هىا٥/مً ٖائلت وا٦ض - مجؼعة  ال٨ُمُاوي في َٚى ٢ٍغ

ت صمك٤ ػمل٩ا2013/08/21مدمض ؾٗض ٚاػيَٟال 41 ت اإلاجُض٫ في ٞلؿُحن اإلادخلت و٢ض ٞخذ لهم بِذ ٖؼاء هىا٥/مً ٖائلت وا٦ض - مجؼعة  ال٨ُمُاوي في َٚى ٢ٍغ

ض42 تػمل٩ا2013/08/21ْاهغ خؿً أبى ٍػ ُّ ت صمك٤ واإلاًٗم مجؼعة  ال٨ُمُاوي في َٚى

تػمل٩ا2013/08/21ٞخدُت خمض43 ُّ ت صمك٤ واإلاًٗم مجؼعة  ال٨ُمُاوي في َٚى

ض44 تػمل٩ا2013/08/21ًديى ْاهغ أبى ٍػ ُّ ت صمك٤ واإلاًٗم مجؼعة  ال٨ُمُاوي في َٚى

ً ٖلي مىس ى45 تػمل٩ا2013/08/21وؿٍغ ُّ ت صمك٤ واإلاًٗم مجؼعة  ال٨ُمُاوي في َٚى

ض46 تػمل٩ا2013/08/21ئًاص ًديى أبى ٍػ ُّ ت صمك٤ واإلاًٗم مجؼعة  ال٨ُمُاوي في َٚى

ض47 تػمل٩ا2013/08/21عقا ًديى أبى ٍػ ُّ ت صمك٤ واإلاًٗم مجؼعة  ال٨ُمُاوي في َٚى

ض48 تػمل٩ا2013/08/21ئيهاب ًديى أبى ٍػ ُّ ت صمك٤ واإلاًٗم مجؼعة  ال٨ُمُاوي في َٚى

ض49 تػمل٩ا2013/08/21عها ًديى أبى ٍػ ُّ ت صمك٤ واإلاًٗم مجؼعة  ال٨ُمُاوي في َٚى

ض50 تػمل٩ا2013/08/21ؾمغ ْاهغ أبى ٍػ ُّ ت صمك٤ واإلاًٗم مجؼعة  ال٨ُمُاوي في َٚى

تػمل٩ا2013/08/21دمحم قيبىع51 ُّ ت صمك٤ واإلاًٗم مجؼعة  ال٨ُمُاوي في َٚى

تػمل٩ا2013/08/21زالض قيبىع52 ُّ ت صمك٤ واإلاًٗم مجؼعة  ال٨ُمُاوي في َٚى

بغنام ٢ىام في مى٣ُت بِذ سحم بٍغ٠ صمك٤بِذ سحم2013/12/19زالض الحاج ِٖس ى53
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ظشوف الاستشهاداملىطقتالتاسيخالاسمم

م زان الكُذ2011/10/31( ؾىت16)حهاص ئصَعـ 1 ُّ حنمس ُّ بغنام ٢ّىاث ألامً ٖىض ئَال٢ها الىاع ٖلى أصحاب خٟاعاث آلاباع مً اإلاىاَىحن الٟلؿُُي

م زان الكُذ2012/06/04مىظع خؿحن وخل2 ُّ  بجغاخه مً ئنابت ؾاب٣تمس
ً
مخأزغا

م زان الكُذ2012/09/20أخمض ٖبض الل٠ُُ الحاج نالح3 ُّ ىػمس م زان الكُذ اؾدكهض ٖلى خاحؼ َٖغ ُّ ٞلؿُُنّي أعصوّي مً ؾ٩ان مس

م زان الكُذ2012/10/26( ؾىت60)َبِب ٞلؿُُني 4 ُّ  في مؼإع صعوقا بٗض أن اٖخ٣لخه ٢ّىاث ألامً ٢بل ًىم مً مؼعٖخه- جدذ الخٗظًبمس
ً
وحضث حشخه مغمُت

م زان الكُذ2012/11/03مغوان خؿحن ؾٗىص5 ُّ وحضث حشخه في مكٟى اإلاىاؾاة في صمك٤ بٗض ازخُاٞه مً ٢بل حهت مجهىلتمس

م زان الكُذ2013/01/15دمحم أخمض ٞهض6 ُّ امس أزىاء جهضًه لجِل الىٓام في مضًىت صاٍع

م زان الكُذ2013/01/26ؾلُان هاًل7 ُّ ٤ُمس ت مؿلحت ًىم الجمٗت اإلاايُت مً أمام حام٘ الخٞى ت ػا٦ُت ٢غب الضعزبُت ئزغ ازخُاٞه مً ٢بل مجمٖى وحضث حشخه في ٢ٍغ

م زان الكُذ2013/03/09بكحرة قهاب8 ُّ حغاء ؾ٣ٍى ٢ظًٟت بال٣غب مً حام٘ الغيا في قإع نُضلُت ألاخمضمس

م زان الكُذ2013/03/09قمؿُت ًىؾ9٠ ُّ حغاء ؾ٣ٍى ٢ظًٟت بال٣غب مً حام٘ الغيا في قإع نُضلُت ألاخمضمس

م زان الكُذ2013/03/17أخمض ًىؾ٠ ِٖؿاث10 ُّ ا مس غ الٟلؿُُنّي-بغنام ٢ّىام في بلضة صاٍع مجىض في حِل الخدٍغ

م زان الكُذ2013/03/19ٖالء ولُض ٞاعؽ11 ُّ م صهىنمس ُّ في ٦محن مً ٖىانغ ال٣ُاصة الٗاّمت في مدُِ مس

م زان الكُذ2013/03/19ؾهحر ٖلي خؿحن أمىهت12 ُّ م زان الكُذ ألاؾبٕى اإلااض يمس ُّ  بجغاخها حغاء ال٣ه٠ ٖلى مس
ً
مخأزغة

م زان الكُذ2013/03/29ًامً ٖاص٫ ياهغ13 ُّ ش مس  بجغاخه حغاء ال٣ه٠ بغاحماث الهىاٍع
ً
صًٞ في الغمشت-مخأزغا

م زان الكُذ2013/04/07زلىص ال٣ايُت14 ُّ حغاء ال٣ه٠مس

م زان الكُذ2013/04/10ًاؾحن ها٠ً ٞالح15 ُّ امس م صٖع ُّ بغنام ٢ّىام في مس

م زان الكُذ2013/04/15أخمض زلُل مغعي16 ُّ حغاء ال٣ه٠مس

م زان الكُذ2013/04/15دمحم حمٗت ٢اؾم17 ُّ حغاء ال٣ه٠مس

م زان الكُذ2013/04/18مأمىن مدمىص أبى خمضة18 ُّ حغاء ال٣ه٠مس

م زان الكُذ2013/04/18ًاؾغ عمًان19 ُّ حغاء ال٣ه٠مس

ل20 م زان الكُذ2013/04/20دمحم حمُل هٞى ُّ حغاء ال٣ه٠مس

م زان الكُذ2013/04/28زالض ًُٞل21 ُّ ممس ُّ حغاء ؾ٣ٍى ٢ظًٟت ٖلى الحاعة الكغ٢ُت في اإلاس

م زان الكُذ2013/04/28خؿحن أخمض ياهغ22 ُّ ممس ُّ حغاء ؾ٣ٍى ٢ظًٟت ٖلى الحاعة الكغ٢ُت في اإلاس

م زان الكُذ2013/04/28ٖلي خؿحن ياهغ23 ُّ ممس ُّ حغاء ؾ٣ٍى ٢ظًٟت ٖلى الحاعة الكغ٢ُت في اإلاس

ل ألاخمض24 م زان الكُذ2013/04/28هٞى ُّ ممس ُّ حغاء ؾ٣ٍى ٢ظًٟت ٖلى الحاعة الكغ٢ُت في اإلاس

ل25 م زان الكُذ2013/05/03مال٪ هٞى ُّ ممس ُّ اؾدكهض م٘ ابىه بكغ حغاء ؾ٣ٍى ال٣ظائ٠ ٖلى اإلاس

ل26 م زان الكُذ2013/05/03الُٟل بكغ مال٪ هٞى ُّ ممس ُّ اؾدكهض م٘ والضه مال٪ حغاء ؾ٣ٍى ال٣ظائ٠ ٖلى اإلاس

46: مخّيم خان الشيح، مجموع الشهذاء- 9
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م زان الكُذ2013/05/03ئيهاب ٣ٖل ْاهغ27 ُّ حغاء ال٣ه٠مس

ل28 م زان الكُذ2013/05/04الُٟل دمحم أمحن هٞى ُّ حغاء ال٣ه٠مس

م زان الكُذ2013/05/05أخمض ؾلُم قدُىي29 ُّ  بجغاخه حغاء الكٓاًا التي أنِب بها أزىاء ال٣ه٠مس
ً
مخأزغا

م زان الكُذ2013/05/10اهغّقاصي ٖضهان 30 ُّ ممس ُّ حغاء ئنابخه بكٓاًا ٢ظًٟت هدُجت ال٣ه٠ ٖلى اإلاس

م زان الكُذ2013/05/26دمحم ق٨ُب أبى خمضة31 ُّ تمس ُّ زال٫ اقدبا٧اث أزىاء جىحهه ئلى م٩ان ٖمله في اإلاًٗم

م زان الكُذ2013/06/19دمحم هال٫ الُٟىعي32 ُّ حغاء ال٣ه٠ ٖلى مضاعؽ الىاػخحنمس

م زان الكُذ2013/06/19الُٟلت آما٫ حما٫ هخٝى33 ُّ حغاء ال٣ه٠ ٖلى مضاعؽ الىاػخحنمس

م زان الكُذ2013/06/19 ٢ص ي أخمض ُٖالن34 ُّ حغاء ال٣ه٠ ٖلى مضاعؽ الىاػخحنمس

م زان الكُذ2013/08/05 مجض أخمض عحٗان35 ُّ  بجغاخه حغاء الاقدبا٧اث التي خهلذ ًىم مس
ً
68 ٖلى خاحؼ 2013-8-4مخأزغا

م زان الكُذ2013/08/07عئُٟت ٞاعؽ36 ُّ حغاء ال٣ه٠مس

م زان الكُذ2013/08/22أمل خامض حمٗت37 ُّ ممس ُّ مخأزغة بجغاخها حغاء ال٣ه٠ ٖلى اإلاس

م زان الكُذ2013/08/22خؿحن ئؾماُٖل نٗىبي38 ُّ تمس حغاء ال٣ه٠ الظي اؾتهضٝ مدُِ الشاهٍى

م زان الكُذ2013/09/22ٖمغ ٖبض الؿالم39 ُّ جدذ الخٗظًب في مٗخ٣الث الىٓاممس

م زان الكُذ2013/09/22زائغ الدُُب40 ُّ جدذ الخٗظًب في مٗخ٣الث الىٓاممس

م زان الكُذ2013/09/22أخمض خؿحن زمِـ41 ُّ جدذ الخٗظًب في مٗخ٣الث الىٓاممس

م زان الكُذ2013/10/01اخمض خؿحن ياهغ42 ُّ جدذ الخٗظًب في مٗخ٣الث الىٓاممس

ت43 م زان الكُذ2013/10/03 ؾامغ طًب بغطٖو ُّ جدذ الخٗظًب في مٗخ٣الث الىٓاممس

م زان الكُذ2013/10/12حما٫ الىهُبي44 ُّ حغاء اَال١ ٢ىاث الىٓام الىاع ٖلُه في ميكُت زان الكُذمس

م زان الكُذ2013/10/13مدمىص ُٖض ُٖض45 ُّ تمس بٗض ٚغ١ ٢اعبهم في مى٣ُت العجمي باالؾ٨ىضٍع

م زان الكُذ2014/01/04هانغ ابغاهُم الىاصع46 ُّ الهىاعًش والمضُٞٗت الش٣ُلتح لل٣ه٠ بٗض ْهغ الُىم بغاحماث حغاء جٗغى مسُم زان الكُمس
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ظشوف الاستشهاداملىطقتالتاسيخالاسمم

حغاء ٢ه٠ الجِل ٖلى الحجغ ألاؾىصالحجغ ألاؾىص2011/09/11ٞاصي هىاعي1

في الهبىعة بغنام ألامًالحجغ ألاؾىص2012/07/05ئبغاهُم البدُُُي2

ني3 حغاء ٢ه٠ الجِل ٖلى الحجغ ألاؾىصالحجغ ألاؾىص2012/07/18   زالض الٗبٍى

ني4 حغاء ٢ه٠ الجِل ٖلى الحجغ ألاؾىصالحجغ ألاؾىص2012/07/18مىس ى الٗبٍى

حغاء ٢ه٠ الجِل ٖلى الحجغ ألاؾىصالحجغ ألاؾىص2012/07/26   أخمض دمحم ٖضهان5

حغاء ٢ه٠ الجِل ٖلى الحجغ ألاؾىصالحجغ ألاؾىص2012/08/16   ؾلُمان ؾلُمان6

اؾدكهض بغنام الجِل في الحجغ ألاؾىص- مً الخًامًالحجغ ألاؾىص2012/08/16   ٖبضهللا الِؿغي7

حغاء ٢ه٠ الجِل ٖلى الحجغ ألاؾىصالحجغ ألاؾىص2012/09/03عوٖت دمحم ؾٗضي8

حغاء ٢ه٠ الجِل ٖلى الحجغ ألاؾىصالحجغ ألاؾىص2012/09/03ٞاصي ياهغ الًاهغ9

حي الشىعة-حغاء ٢ه٠ الجِل ٖلى الحجغ ألاؾىصالحجغ ألاؾىص2012/09/12مٗحن خؿحن أبى هانغ10

حغاء ٢ظًٟت ؾ٣ُذ ٖلى مجزله ٢غب مصحم ٖامغ في الحجغ ألاؾىص وئنابت ق٣ُ٣هالحجغ ألاؾىص2012/09/15ٖبض الباؾِ بُُاع11

حي الشىعة-حغاء ٢ه٠ الجِل ٖلى الحجغ ألاؾىصالحجغ ألاؾىص2012/09/16ٖبض الحمُض قبلي ٍعاى12

ض13 بغنام ٢ّىام ٖىض مصحم ٖامغ أزىاء مداولخه ئؾٗاٝ َٟلالحجغ ألاؾىص2012/09/16مدمىص ؾٍى

حغاء ٢ه٠ الجِل ٖلى الحجغ ألاؾىصالحجغ ألاؾىص2012/09/18ئؾماُٖل ألامحن14

حغاء ٢ه٠ الجِل ٖلى الحجغ ألاؾىصالحجغ ألاؾىص2012/09/18ٖلي حمٗت الكلبي15

حغاء ٢ه٠ الجِل ٖلى الحجغ ألاؾىصالحجغ ألاؾىص2012/09/16ٖمغ مدمىص اإلاهغي16

ض دمحم الكٗاع17 حغاء ٢ه٠ الجِل ٖلى الحجغ ألاؾىصالحجغ ألاؾىص2012/09/16مٍإ

 في حّي الحجغ ألاؾىص2012/09/19هاٞظ أبى خؿان18
ً
ا ُّ ٖضم مُضاه

ُ
 آطاع8أ

 في الحجغ ألاؾىصالحجغ ألاؾىص2012/09/19دمحم قٗبان19
ً
ا ُّ ٖضم مُضاه

ُ
أ

 في الحجغ ألاؾىصالحجغ ألاؾىص2012/09/19ًاؾغ اللحام20
ً
ا ُّ ٖضم مُضاه

ُ
أ

بغنام ٢ّىام في حّي صًغ ًاؾحنالحجغ ألاؾىص2012/09/19أخمض مدمىص ٖباؽ21

لحها آزاع حٗظًٍبالحجغ ألاؾىص2012/09/19ٞاجً الهكُم22 غة ٖو وحضث حشتها في حّي الجٍؼ

 في حّي صًغ ًاؾحنالحجغ ألاؾىص2012/09/19مىهىع دمحم ِٞكاوي23
ً
ا ُّ ٖضم مُضاه

ُ
أ

غة بالحجغ ألاؾىصالحجغ ألاؾىص2012/09/21حما٫ مدمىص ٦خُلت24  في الجٍؼ
ً
ا ُّ ٖضم مُضاه

ُ
أ

ت ٖىصةالحجغ ألاؾىص2012/09/19( ؾىىاث10)ٞاصي ٖالء اإلاهغي 25 ً ٖىض ٧اٍػ بغنام ٢ّىام في حّي الٍؼ

وحضث حشخه حاهب مُٗم هجمت الكامالحجغ ألاؾىص2012/09/19دمحم مدمىص صًاب26

44: الحجش ألاسود، مجموع الشهذاء- 8
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 في الحجغ ألاؾىصالحجغ ألاؾىص2012/09/19بكاع دمحم أؾٗض ٖكماوي27
ً
ا ُّ أٖضم مُضاه

 في الحجغ ألاؾىصالحجغ ألاؾىص2012/09/20ًديى أبى ًديى28
ً
ا ُّ أٖضم مُضاه

 في الحجغ ألاؾىصالحجغ ألاؾىص2012/09/20حٟٗغ أبى ًديى29
ً
ا ُّ أٖضم مُضاه

 في الحجغ ألاؾىصالحجغ ألاؾىص2012/09/20دمحم أبى ًديى30
ً
ا ُّ أٖضم مُضاه

 في الحجغ ألاؾىصالحجغ ألاؾىص2012/09/20ؾلمى اإلاهغي31
ً
ا ُّ أٖضم مُضاه

 في الحجغ ألاؾىصالحجغ ألاؾىص2012/09/20صًاب اإلاهغي32
ً
ا ُّ أٖضم مُضاه

 في الحجغ ألاؾىصالحجغ ألاؾىص2012/09/20زالض ٚؿان ٖىبىس ي33
ً
ا ُّ أٖضم مُضاه

 في الحجغ ألاؾىصالحجغ ألاؾىص2012/09/21زلُل دمحم اإلا٣ضاص34
ً
ا ُّ أٖضم مُضاه

بغنام ٢ّىام أزىاء طهابه لخ٣ٟض مجز٫ أ٢اعبهالحجغ ألاؾىص2012/09/21زالض أبى ػعص35

ض الكىعي36 أًام بٗض طهابه لخ٣ٟض بِخه في الحجغ ألاؾىص٣ٞ10ض واه٣ُ٘ الاجها٫ مٗه مىظ الحجغ ألاؾىص2012/09/30مٍإ

الحجغ ألاؾىص2012/11/15دمحم ٖىى هىاعي37

لحها أزاع حٗظًٍب واضحٍت/ئٖضام مُضاويالحجغ ألاؾىص2012/11/23ئبغاهُم نالح38 جدذ الخٗظًب، م٘ ق٣ُ٣ه ئيهاب خُث ٖثر ٖلى حشخحهما ٖو

لحها أزاع حٗظًٍب واضحٍت/ئٖضام مُضاويالحجغ ألاؾىص2012/11/23ئيهاب نالح39 جدذ الخٗظًب، م٘ ق٣ُ٣ه ئبغاهُم خُث ٖثر ٖلى حشخحهما ٖو

حغاء ٢ه٠ الجِل ٖلى الحجغ ألاؾىصالحجغ ألاؾىص2012/12/18َٟالن ٖٝغ مجهم الُٟل أبى ب٨غ أًىب40

حغاء ٢ه٠ الجِل ٖلى الحجغ ألاؾىصالحجغ ألاؾىص2012/12/18ق٤ُ٣ الُٟل أبى ب٨غ أًىب41

 بجغاخه حغاء ال٣ه٠الحجغ ألاؾىص2013/01/21زالض زغنت42
ً
مخأزغا

حغاء ال٣ه٠ ٖلى مى٣ُه ؾبِىتالحجغ ألاؾىص2013/04/14ٖلي دمحم ِٖس ى43

ً في الحجغ ألاؾىصالحجغ ألاؾىص2013/12/31مهُٟى ال٣ُم44 ت الجض عحب، مً ؾ٩ان حي حكٍغ اؾدكهض حغاء انابخه بكٓاًا ٢ظًٟت ؾ٣ُذ في بلضة ًلضا بال٣غب مً ٧اٍػ

ظشوف الاستشهاداملىطقتالتاسيخالاسمم

م ؾبِىت2012/09/01أبى وؾُم-دمحم ؾلُمان أخمض 1 ُّ م ؾبِىتمس ُّ ٢ه٠ الجِل ٖلى مس

م ؾبِىت2012/09/22ئؾماُٖل نالح أمحن2 ُّ م ؾبِىتمس ُّ ٢ه٠ الجِل ٖلى مس

م ؾبِىت2012/09/24خؿحن نالح أخمض3 ُّ ثر ٖلى حشخه بٗض ٣ٞضان أزغه بُىٍم واخٍضمس ُٖ

بٗض زُٟه مً ٢بل ٢ّىاث الىٓام في مى٣ُت اإلاغاًا ٖىض مٟغ١ الؿبِىتؾبِىت2012/09/24مدمىص َُٟىع4

م ؾبِىت2012/12/31عامؼ ئبغاهُم ؾلُمان5 ُّ ممس ُّ بغنام ٢ّىام ٖلى ؾُذ مجزله في اإلاس

م ؾبِىت2013/01/18دمحم حىُض6 ُّ بغنام ٢ّىاممس

م ؾبِىت2013/01/21الحاحت أم بؿام الدُُب7 ُّ م بالُحران الحغبيمس ُّ  حغاء ٢ه٠ خاعة ٖبض هللا الكملىوي في اإلاس

25: مخّيم سبيىت، مجموع الشهذاء- 10
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م ؾبِىت2013/03/17أيهم معجل8 ُّ م ؾبِىتمس ُّ حغاء ؾ٣ٍى ّٖضة ٢ظائ٠ ٖلى مس

م معجل9 م ؾبِىت2013/03/17مٍغ ُّ م ؾبِىتمس ُّ حغاء ؾ٣ٍى ّٖضة ٢ظائ٠ ٖلى مس

م ؾبِىت2013/03/17ٖلي ًاؾغ معجل10 ُّ م ؾبِىتمس ُّ حغاء ؾ٣ٍى ّٖضة ٢ظائ٠ ٖلى مس

ل11 م ؾبِىت2013/03/17زًغة الٖؼ ُّ م ؾبِىتمس ُّ حغاء ؾ٣ٍى ّٖضة ٢ظائ٠ ٖلى مس

م ؾبِىت2013/03/17مدمىص مىس ى الهالح12 ُّ م ؾبِىتمس ُّ حغاء ؾ٣ٍى ٖضة ٢ظائ٠ ٖلى مس

م ؾبِىت2013/03/28زلُل مهُٟى13 ُّ بغنام ٢ّىام ال٣ىاث اإلاخمغ٦ؼة في مؿا٦ً هجهامس

م ؾبِىت2013/03/30مدمىص دمحم قدُىي14 ُّ ممس ُّ  بجغاخه حغاء ال٣ه٠ ٖلى اإلاس
ً
مخأزغا

م ؾبِىت2013/04/02وؾُم هاًل خماصي15 ُّ حغاء ال٣ه٠مس

م ؾبِىت2013/04/02مدمىص هاًل خماصي16 ُّ حغاء ال٣ه٠مس

م ؾبِىت2013/04/12ؾخت مً أٞغاص أؾغٍة م٩ّىهٍت مً زماهُت أٞغاص17 ُّ حغاء ال٣ه٠مس

م ؾبِىت2013/04/21ؾمُت ٖبض هللا زغوب18 ُّ ىػمس بكٓاًا ٢ظًٟت في بلضة حضًضة َٖغ

م ؾبِىت2013/04/28ًىؾ٠ ملحم19 ُّ حغاء ال٣ه٠مس

م ؾبِىت2013/05/27زمؿت أشدام هدُجت ناعور20 ُّ م ؾبِىتمس ُّ حغاء ؾ٣ٍى ناعور ٖلى مس

م ؾبِىت2013/06/04خاجم أبى ق٣غة21 ُّ حغاء ؾ٣ٍى ناعور ٖلى مجزلهممس

م ؾبِىت2013/06/04دمحم خاجم أبى ق٣غة22 ُّ حغاء ؾ٣ٍى ناعور ٖلى مجزلهممس

م ؾبِىت2013/06/04مدمىص مهُٟى أبى ق٣غة23 ُّ حغاء ؾ٣ٍى ناعور ٖلى مجزلهممس

م ؾبِىت2013/07/14(أبى ئسح٤)مىحر دمحم أبى هانغ 24 ُّ جدذ الخٗظًب في ٕٞغ ٞلؿُحنمس

م ؾبِىت2013/11/25ٖـبـض هللا ٖـبـض الؿـالم 25 ُّ مس
ً
مخأزغ بجغاخه التي أنِب بها حغاء ال٣ه٠ ٖلى مسُم الحرمى٥ ؾاب٣ا
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ظشوف الاستشهاداملىطقتالتاسيخالاسمم

يب2012/06/26أخمض نالح خؿ1ً غ الٟلؿُُنّي الؿُضة ٍػ جم اٚخُاله– ٣ُٖض ع٦ً في حِل الخدٍغ

يب2012/07/20زالض ياهغ2 حغاء ٢ه٠ الجِلالؿُضة ٍػ

دل3 يب2012/08/06الُٟل ٢اؾم ؾٍى حغاء اهٟجاع ؾُاعة مٟخدت في قإع اإلاضاعؽالؿُضة ٍػ

يب2012/08/27   هاجي دمحم الخالوي4 حغاء ٢ه٠ الجِلالؿُضة ٍػ

يب2012/09/12حهاص ٖلي الىخل5 الؿُضة ٍػ
ً
ا ُّ ٖضم مُضاه

ُ
أ

يب2012/09/12أمحر ٖلي الىخل6 الؿُضة ٍػ
ً
ا ُّ ٖضم مُضاه

ُ
أ

يب2012/09/12هضًت هاًل7 حغاء ٢ه٠ الجِلالؿُضة ٍػ

يب2012/09/13ػوحت الكُش وخُض ُُٖت خمُض" أم الىىع8 حغاء ٢ه٠ الجِلالؿُضة ٍػ

يب2012/09/14زائغ الىصٌـ9 حغاء ٢ه٠ الجِلالكمالىت-الؿُضة ٍػ

يب2012/09/14مدمىص الٟتي10 ت)٢ه٠ الجِل الكمالىت-الؿُضة ٍػ ُّ ت لبىاه ُّ (م٘ والضجه ٞلؿُُي

يب2012/09/14أم مدمىص الٟتي11 ت(م٘ ابجها مدمىص)٢ه٠ الجِل الكمالىت-الؿُضة ٍػ ُّ ت لبىاه ُّ ، وهي ٞلؿُُي

يب2012/09/22دمحم ٢اؾم مٗخى12١ حغاء ٢ه٠ البام الظي ٌؿخ٣لىههالكمالىت-الؿُضة ٍػ

يب2012/08/28دمحم اإلاِؿاوي13 حغاء ٢ه٠ الجِلالؿُضة ٍػ

يب2012/09/29ئؾماُٖل ألاخمض14  أمام مجز٫ أهله في خاعة ٚغبت ٖلى أًضي مُلِكُاث الكّبُدتالؿُضة ٍػ
ً
ُوحض م٣خىال

يب2012/09/29مىس ى ال٣ضومي الهجغمي15 بغنام الكّبُدت ٖلى أخض الحىاحؼالؿُضة ٍػ

يب2012/10/06الُٟل مإمً الؿٗضي16 بغنام ٢ىامالؿُضة ٍػ

يب2012/11/09ماهغ مدمىص خؿ17ً  بجغاخه حغاء ئنابت ؾاب٣تالؿُضة ٍػ
ً
مخأزغا

يب2012/12/16مٗاط دمحم الىمحري18  الؿُضة ٍػ
ً
ا ُّ ٖضم مُضاه

ُ
مً مٗخ٣لي سجً نُضهاًا مىظ أ٦ثر مً ؾىت-  أ

ض الىمحري19 يب2012/12/16أخمض مدمىص ٍٖى  الؿُضة ٍػ
ً
ا ُّ ٖضم مُضاه

ُ
مً مٗخ٣لي سجً نُضهاًا مىظ أ٦ثر مً ؾىت-  أ

يب2013/01/30ئًاؽ ٚالب ؾالمت20 يبالؿُضة ٍػ أزىاء مكاع٦خه في مٗاع٥ الؿُضة ٍػ

يب2013/03/16( ٖاما65)زلُل ئبغاهُم نالح 21 حغاء ال٣ه٠الؿُضة ٍػ

يب2013/03/30أخمض مدمىص الٗلي22 حغاء ال٣ه٠الؿُضة ٍػ

يب2013/05/21دمحم ُٖىة23 جدذ الخٗظًب في ٞغوٕ ألامً، وهى َالٌب في ٧لُه آلاصاب في حامٗت صمك٤الؿُضة ٍػ

يب2013/08/16مدمىص أخمض ٖىى الدُُب24 اِث الجِل الحّغِ مً حهت والجِل الىٓامّيالؿُضة ٍػ  أزىاء الاقدبا٧اث التي حغث بحن مجمٖى

24السيذة صييب، مجموع الشهذاء - 11
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ظشوف الاستشهاداملىطقتالتاسيخالاسمم

بغنام ألامًالخًام2012/06/22ً   أخمض ٞإاص عجلىوي1

حغاء جٟجحر ؾُاعجهالخًام2012/07/06ًٖماص مهُٟى صًب2

بغنام ألامًالخًام2012/07/16ًأخمض ٢بالوي3

بغنام ٢ىامالخًام٢2012/07/18ًص ي ٖبضال٣اصع4

بغنام ألامًالخًام2012/08/02ًزائغ ألاؾٗض5

االخًام2012/08/04ًأمجض ػهحر ِٖس ى6 حغاء ٢ه٠ الجِل ٖلى الخًامً،  باألنل م٣ُم في زغبت ٚؼالت في صٖع

 مً ٢بل الجِلالخًام2012/08/04ً   ٞغاؽ خؿً قهابي7
ً
ا ُّ ٖضم مُضاه

ُ
أ

الخًام2012/08/04ً   زالض الكهابي8
ً
ا ُّ ٖضم مُضاه

ُ
والض الكهُض ًؼن الكهابي-أ

بغنام قبُدت مً ؾُاعة أمام خاعجهالخًام2012/08/05ً   زالض ؾ9٠ُ

 مً ٢بل الجِلالخًام2012/08/05ً   دمحم الحىاحغي10
ً
ا ُّ ٖضم مُضاه

ُ
أ

غ الٟلؿُُني- بغنام الجِل الخًام2012/09/12ًبضع الضٕع11 ميك٤ ًٖ حِل الخدٍغ

بغنام الجِل في ال٣ضم بٗض ازخُاٞه هى وق٣ُ٣ه عيا ٢بل ًىمالخًام2012/09/12ًههحر خمُض12

بغنام الجِلالخًام2012/11/13ً( ؾىت60)مغوان ق٤ُٟ  الىاجي 13

بغنام الجِلالخًام2012/11/13ًولُض ئبغاهُم أبى هًا14٫

بغنام الجِلالخًام2012/11/13ًلإي ولُض ئبغاهُم15

ت ٖلى الحيالخًام2012/11/21ًأخمض الحؿ16ً زال٫ الحملت الٗؿ٨ٍغ

بغنام ٢ّىام في حّي الخًامًالخًام2012/12/26ًػهحر نالح ٖىى17

بغنام ٢ّىام في حّي الخًامًالخًام2013/04/11ًَاع١ خمض ٖؼام18

18: التضامً، مجموع الشهذاء- 12
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م الٗائضًً في خماة2012/01/20أخمض أبى ٖهبت1 ُّ اعة والضجه في خماةمس بغنام ألامً، وهى ٞلؿُُنّي أعصوّي ٧ان بٍؼ

م الٗائضًً في خماه2011/07/31هاصع ال٣ُان2 ُّ بغنام ألامًمس

م الٗائضًً في خماة2011/07/31هؼاع ًديى الٗبض هللا3 ُّ بغنام ألامًمس

داوي4 ٤ُ ٢اؾم الٍغ م الٗائضًً في خماة2011/08/03   جٞى ُّ بغنام ألامًمس

م الٗائضًً في خماة2012/04/15ٞاصي ألاؾُى5 ُّ حغاء اؾتهضاٝ ؾُاعجه بغقاقاٍث ز٣ُلتمس

 ٖلى ًض ٢ّىاث ألامً وطل٪ ٖلى زلُٟت ج٣ضًمه الدبز لألؾغ اإلادخاحتخغبىٟؿت- خماة 2012/05/10   ًديى خؿً ال٣ُان6
ً
جمَّ ئٖضامه ٞجغا

م الٗائضًً في خماة2012/06/11   مدمىص ٢اؾم مدمىص7 ُّ خحن في الهضع مً ٢بل ٢ّىام الحؼب ال٣ضًممس حغاء ئنابخه بُل٣خحن هاعٍّ

م الٗائضًً في خماة2012/08/03   ٖلي أبى أخمض8 ُّ بغنام ألامًمس

م الٗائضًً في خماة2012/10/15عقُض الؿٗضي9 ُّ ىانغ ال٣ُاصة الٗاّمتمس  بجغاخه بٗض ئنابخه بُل٤ٍ هاعّيٍ حغاء اقدبا٥ بحن أٞغاص الجِل الحغ ٖو
ً
مخأزغا

م الٗائضًً في خماة2012/10/23أوـ مكمل10 ُّ  وهه٠ الكهغمس
ً
 جدذ الخٗظًب بٗض اٖخ٣ا٫ٍ صام قهغا

م الٗائضًً في خماة2012/10/28ولُض دمحم البرباع11 ُّ م الحرمى٥ بٗض حكُِ٘ قهضاء الى٨ؿتمس ُّ  بجغاخه وئنابخه بالكلل بٗض ئنابخه بغنام ال٣ُاصة الٗاّمت في مس
ً
مخأزغا

م الٗائضًً في خماة2013/02/06أخمض مهُٟى الدُُب12 ُّ حغاء الاهٟجاع بال٣غب مً مٗامل الضٞإمس

م الٗائضًً في خماة2013/05/01ٖام/ 50/خُان عقُض 13 ُّ ٌٗمل عحل ئَٟاء في الضٞإ اإلاضوّي- بغنام ٢ّىام مس

م الٗائضًً في خماة2013/05/04دمحم ئبغاهُم ٢اؾم14 ُّ  في مى٣ُت البؿاجحن زل٠ حام٘ ال٣ضؽمس
ً
ا ُّ ٖضم مُضاه

ُ
أ

م الٗائضًً في خماة٦2013/05/23غم الكُش زلُل15 ُّ ئزغ ئنابخه بُل٤ٍ هاعّيمس

م الٗائضًً في خماة2013/05/24ؾلُم سدىُني16 ُّ تمس حٍت مجهىلت الهٍى
ّ
ٍت مؿل ئزغ ئَال١ هاع مً ٢بل مجمٖى

م الٗائضًً في خماة2013/06/04مدمىص ٖشمان ؾباعي17 ُّ مس
ً
ً ًىما  بٗض أن جمَّ ازخُاٞه مً ٢بل مجهىلحن مىظ ٖكٍغ

ً
.وحض م٣خىال

17: املذيىت، مجموع الشهذاء+ مخّيم العائذيً في حماة - 13
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ت2012/08/23مدمىص ػهحر أبى عاقض1 ُّ  مً ٢بل الجِلاإلاًٗم
ً
ا ُّ ٖضم مُضاه

ُ
أ

ت2012/08/23وؾُم ػهحر أبى عاقض2 ُّ  مً ٢بل الجِلاإلاًٗم
ً
ا ُّ ٖضم مُضاه

ُ
أ

م3 ت2012/08/23آؾُا ٖبض ال٨ٍغ ُّ ش اإلاًٗم 90 والتي طهب ضحُتها أ٦ثر مً 21/8/2012في اإلاجؼعة  بخاٍع
ً
 قهُضا

ت2012/09/21دمحم نهاص مدمىص الؿهلي4 ُّ حغاء ٢ه٠ الجِلاإلاًٗم

ت2012/09/21دمحم هانغ الؿهلي5 ُّ حغاء ٢ه٠ الجِلاإلاًٗم

ت2012/11/04أخمض َه أبى عاقض6 ُّ اؾدكهض في  ٢ُىا بٗض ٖىصجه مً ٖملهاإلاًٗم

ت2012/11/06أخمض ٚؼي7 ُّ اإلاًٗم
ً
ا ُّ ٖضم مُضاه

ُ
أ

ؼ8 ت2013/02/08زمِـ ٍٖؼ ُّ اؾدكهض أزىاء الاقدبا٧اث- ٕٞغ ؾىعٍت/ مً أًٖاء حمُٗت الهال٫ ألاخمغ الٟلؿُُنياإلاًٗم

ت2013/08/21هانغ أخمض مىهىع9 ُّ ت اإلاًٗم ُّ ت صمك٤ واإلاًٗم ٟلحن-مجؼعة  ال٨ُمُاوي في َٚى أؾغة مً أب وأم َو

ت2013/08/21مىا٫ مهُٟى مىهىع10 ُّ ت اإلاًٗم ُّ ت صمك٤ واإلاًٗم ٟلحن-مجؼعة  ال٨ُمُاوي في َٚى أؾغة مً أب وأم َو

ت2013/08/21الُٟل همام هانغ مىهىع11 ُّ ت اإلاًٗم ُّ ت صمك٤ واإلاًٗم ٟلحن-مجؼعة  ال٨ُمُاوي في َٚى أؾغة مً أب وأم َو

ت2013/08/21الُٟل ٖمغ هانغ مىهىع12 ُّ ت اإلاًٗم ُّ ت صمك٤ واإلاًٗم ٟلحن-مجؼعة  ال٨ُمُاوي في َٚى أؾغة مً أب وأم َو

ت2013/08/24أخمض الٗمغي13 ُّ  بجغاح أنِب بها حغاء ال٣ه٠ الظي حٗغيذ له مًٗمُت الكاماإلاًٗم
ً
مخأزغا

13: املعضمّيت، مجموع الشهذاء- 14
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م الغمل في الالط٢ُت2011/06/10زالض البىا1 ُّ بغنام ألامًمس

م الغمل في الالط٢ُت2012/01/23(أبى زالض)ًديى ؾلمان 2 ُّ ش -جدذ الخٗظًب مس ني بخاٍع  و٧ان ٢ض اٖخ٣ل مىظ قهٍغ2012ً-1-23وحضث حشخه في اإلاكٟى الَى

م الغمل في الالط٢ُت2012/08/15زالض أبى الؿٗض3 ُّ تمس ه ٖلى الكٞغ بغنام ٢ّىام أزىاء و٢ٞى

غي4 م الغمل في الالط٢ُت2011/12/21زمِـ خؿً خٍغ ُّ 2011 أًاع 16جدذ الخٗظًب بٗض اٖخ٣اله في مس

م الغمل في الالط٢ُت2012/05/09   دمحم ؾامغ أبىحمٗت5 ُّ ىؽ في مس 2011-9-7جدذ الخٗظًب في سجً نُضهاًا بٗض اٖخ٣اله في ََغ

جدذ الخٗظًبالالط٢ُت2012/05/09   أخمض بضع الهٗبي6

جدذ الخٗظًبالالط٢ُت2012/05/23   مدمىص ٞهض زلُل7

م الغمل في الالط٢ُت2012/10/12مدمىص ؾلُم أبى ج٣الت8 ُّ بغنام ٢ّىاث الىٓام في بلضة ًلضا، م٣ُم  في مى٣ُت صواع ٞلؿُحنمس

م الغمل في الالط٢ُت2013/03/19أم ًاؾغ اإلاهغي/ عواء خال١ 9 ُّ في حّي ال٣ابىن في صمك٤ خُث ؾ٣ُذ ٢ظًٟت هاون ٖلى ؾُاعة الخ٨س ي التي ٧اهذ حؿخ٣لهامس

54)لُٟي نالح البىبلي 10
ً
م الغمل في الالط٢ُت2013/05/30( ٖاما ُّ ٤ صمك٤مس بغنام ٢ّىام ٢ّىاث ألامً زال٫ ٖمله ٖلى ؾُاعة شحً ٖلى ٍَغ

م الغمل في الالط٢ُت2013/08/29ٖماع ٞاعؽ11 ُّ ًمس جدذ الخٗظًب بٗض اٖخ٣اله مىظ قهٍغ

م الغمل في الالط٢ُت2013/12/24بداع هان12٠ُ ُّ جدذ الخٗظًب في سجىن الىٓام الؿىعي بٗض اقهغ ٖلى اٖخ٣الهمس

12: املذيىت، مجموع الشهذاء+ مخّيم الشمل في الالرقيت - 15
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ىػ2012/02/13   مهُٟى ٚه1ً بغنام ألامًحضًضة َٖغ

ىػ2012/05/12   عاهُا َه2 بغنام ألامًحضًضة َٖغ

ل3 ىػ2012/11/09أخمض قاَو بغنام ألامًحضًضة َٖغ

ل4 ىػ2012/11/09دمحم قاَو بغنام ألامًحضًضة َٖغ

ىػ2013/03/27 زالض الٓاهغ5 جدذ الخٗظًب في ٕٞغ اإلاى٣ُتَٖغ

ىػ2013/03/27باؾم الٓاهغ6 جدذ الخٗظًب في ٕٞغ اإلاى٣ُتَٖغ

ىػ2013/03/27باؾل الٓاهغ7 جدذ الخٗظًب في ٕٞغ اإلاى٣ُتَٖغ

ه الٓاهغ8 ىػ2013/03/27هٍؼ جدذ الخٗظًب في ٕٞغ اإلاى٣ُتَٖغ

ىػ2013/03/27لإي الٓاهغ9 جدذ الخٗظًب في ٕٞغ اإلاى٣ُتَٖغ

ىػ2013/05/01خؿحن مٟلح الغاقض10 اؾدكهض بٗض و٢ذ ٢هحر مً ؤلاٞغاج ٖىه-حغاء الخٗظًبحضًضة َٖغ

ض11 ىػ2013/07/10الُبِب باؾل مهُٟى ؾٍى ىػ. جدذ الخٗظًب بٗض اٖخ٣اله مً ٢بل ألامً ٢بل زالزت أقهغحضًضة َٖغ ، وعئِـ ه٣ُت َٖغ مخُٕى في الهال٫ ألاخمغ الؿىعّيِ

ىػ2013/12/23عامي اإلاهغي12  في زان الكُذ68زال٫ اإلاٗاع٥ الضائغة ٢غب اللىاء َٖغ

12: عشطوص، مجموع الشهذاء- 16
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م حغماها2012/08/09   أخمض ًىؾ٠ خؿحن1 ُّ أزىاء طهابه للٗملمس

م حغماها2012/10/08(ٞلؿُُنّي أعصوّي)ؾامغ الخمغ 2 ُّ اؾدكهض في ٢ضؾُامس

م حغماها2012/10/08(ٞلؿُُنّي أعصوّي)دمحم الحغوب 3 ُّ اؾدكهض في ٢ضؾُامس

م حغماها2013/03/27ؾىت- 13مدمىص أ٦غم ًاؾحن 4 ُّ حغاء ؾ٣ٍى ٢ظًٟت ٖلى خاعة ال٣ُُُتمس

م حغماها2013/03/27نٟاء أخمض ئبغاهُم5 ُّ م حغماهامس ُّ ئزغ ئنابتها بكٓاًا ٢ظائ٠ الهاون التي ؾ٣ُذ ٖلى مس

م حغماها2013/03/27أ٦غم مىس ى6 ُّ م حغماهامس ُّ حغاء ٢ظًٟت ؾ٣ُذ ٖلى مس

م حغماها2013/05/02دمحم أخمض مدمىص7 ُّ في جٟجحر اإلاغحتمس

م حغماها2013/05/16اإلاجىض ٖمغ خغب8 ُّ  بجغاخهمس
ً
غ الٟلؿُُنّي. مخأزغا مً ٖىانغ حِل الخدٍغ

م حغماها2013/05/16اإلاجىض ػاهغ خؿً مدمىص9 ُّ  بجغاخهمس
ً
غ الٟلؿُُنّي. مخأزغا مً ٖىانغ حِل الخدٍغ

م حغماها2013/05/21ػهحر َالب مىس ى10 ُّ غ الٟلؿُُنّيمس  ٢ط ى في مى٣ُت ٖضعا وهى مجىض في حِل الخدٍغ

م حغماها2013/08/26الُٟلت بُان صًب الُىخي11 ُّ ئزغ أنابتها بكُٓه ٢ظًٟه ؾ٣ُذ ٖلى مى٣ُت ال٣ؼاػمس

م حغماها2013/11/06زالض مخٗب ٢بالوي12 ُّ مً ؾ٩ان مسُم حغماها والظي ئؾدكهض الُىم أزغ ؾ٣ٍى ٢ظًٟت في مى٣ُت الحجاػ بضمك٤مس

12: مخّيم جشماها، مجموع الشهذاء- 17
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 بؿبب ٞخذ مسبزه للىاؽال٣ابىن2012/08/30عيىان الؿهلي1
ً
ا ُّ ٖضم مُضاه

ُ
أ

ل 2 بغنام ٢ّىامال٣ابىن2012/12/28(ابى قاصي  )جِؿحر قاَو

14)دمحم الهىضي3
ً
ئزغ ؾ٣ٍى ٢ظًٟت هاون أمام باب اإلاضعؾت أزىاء زغوج الُالبال٣ابىن2013/02/25( ٖاما

ال١ هاع بال٣غب مً ٦غاج البىإلاان في صمك٤ال٣ابىن2013/03/30ٖماع بغهان الضًً َُان4 ئزغ حٗغيه إَل

شال٣ابىن2013/03/30ٞإاص ؾلُمان5 ئزغ اؾتهضاٝ حّي ال٣ابىن ب٣ظائ٠ الهاون وعاحماث الهىاٍع

 بجغاخه بٗض ئنابخه بكٓاًا ٢ظًٟت هاونال٣ابىن2013/05/10"أبى ٞاصي"نالح الحغباوي 6
ً
مخأزغا

حغاء ال٣ه٠ ٖلى مى٣ُت ال٣ابىن في صمك٤ال٣ابىن2013/05/13مدمىص الٗو7

7: القابون، مجموع الشهذاء- 18
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ئزغ ئَال١ الىاع ٖلحها مً ٢بل مجهىلحن في مى٣ُت اإلاّؼةاإلاّؼة2012/11/19مِؿاء نالح أبى ب٨غ1

باألنل م٣ُم في نهغ ِٖكت- بغنام ألامً ٦ٟغ ؾىؾت2012/02/26   أخمض ٖمغ2

ق٤ُ٣ الكهُض ؾمحر بُاٖت، اؾدكهضا جدذ الخٗظًب بٗض قهٍغ مً اٖخ٣الهماالٟدامت-صمك2013/02/21٤ؾالم بُاٖت3

ق٤ُ٣ الكهُض ؾالم بُاٖت، اؾدكهضا جدذ الخٗظًب بٗض قهٍغ مً اٖخ٣الهماالٟدامت-صمك2013/02/21٤ؾمحر بُاٖت4

حغاء ال٣ه٠ الظي اؾتهضٝ مى٣ُت اإلاّؼة في صمك٤اإلاّؼة2013/06/04دمحم صًب الهبذ5

حغاء ال٣ه٠ الظي اؾتهضٝ مى٣ُت اإلاّؼة في صمك٤اإلاّؼة2013/06/04مىهىع مىهىع6

مً ؾ٩ان قإع ألامحن. جدذ الخٗظًب في سجىن الىٓامقإع ألامحن-صمك2013/06/15٤نبحي الىاَىع7

اجه - جدذ الخٗظًب في سجىن الىٓام اإلاؼة2013/09/26"أبى ٢ص ي " أخمض ِٖس ى الؿهلي 8 ش ٞو بلٜ طووه بأن جاٍع
ُ
11/6/2013مٗخ٣ل مىظ مىخه٠ قهغ أًاع اإلااض ي خُث أ

ا2013/10/06أخمض الهٗبي9 حغاء ال٣ه٠صاٍع

ا2013/10/06خؿام الهٗبي10 حغاء ال٣ه٠صاٍع

10: مذيىت دمشق، مجموع الشهذاء- 19
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يب ٖكماوي 1 70)ٍػ
ً
مخأزغة بجغاخها حغاء ال٣ه٠ ٖلى مضًىت الؼبضاويصّمغ2012/10/22( ٖاما

ا ٖكماوي2 ش صّمغ2012/11/25دمحم ػ٦ٍغ ت بخاٍع ُّ  في مى٣ُت اإلاًٗم
ً
2012-11-25مً ؾ٩ان مى٣ُت صمغ، ٖثر ٖلُه مظبىخا

جدذ الخٗظًب في أخض ٞغوٕ ألامً الؿىعّيصّمغ2013/04/02أخمض خؿحن الدُُب3

جدذ الخٗظًب في ألامً الٗؿ٨غّيصّمغ2013/05/24ئبغاهُم ٖبض الح4ُٟٔ

غ. 215جدذ الخٗظًب في ٕٞغ ألامً الٗؿ٨غّي صّمغ2013/06/17خؿً أبى َُىن5 ٖؿ٨غّي في حِل الخدٍغ

215جدذ الخٗظًب في ٕٞغ ألامً الٗؿ٨غّي صّمغ2013/06/17دمحم أبى َُىن6

6: دّمش، مجموع الشهذاء- 20
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ظشوف الاستشهاداملىطقتالتاسيخالاسمم

غ الٟلؿُُنّي ٖضعا2013/02/02أخمض صًاب1 حغاء اقدبا٧اث خهلذ في مى٣ُت ٖضعا ( نا٣ٖت٢82ىاث أحىاصًً ال٨خِبت )مً مغجباث حِل الخدٍغ

غ الٟلؿُُنّي  حغاء هجىم مً ٖىانغ مؿلحت في مى٣ُت ٖضعاٖضعا2013/03/27اإلاالػم أو٫ زحر الضًً دمحم خالوة2 مً مغجباث حِل الخدٍغ

غ الٟلؿُُنّي  حغاء هجىم مً ٖىانغ مؿلحت في مى٣ُت ٖضعاٖضعا2013/03/27ٖبض الغخمً ٖكماوي3 مً مغجباث حِل الخدٍغ

غ الٟلؿُُنّي  حغاء هجىم مً ٖىانغ مؿلحت في مى٣ُت ٖضعاٖضعا2013/03/27خاػم الهىضي4 مً مغجباث حِل الخدٍغ

٤ خؿحن أبى خؿان5 في مى٣ُت ٖضعا وهى مً ؾ٩ان بلضة صوماٖضعا2013/04/01مٞى

غ الٟلؿُُنّي  حغاء هجىم مً ٖىانغ مؿلحت في مى٣ُت ٖضعا- مً مسُم زان الكُذمً مسُم زان الكُذ- ٖضعا2013/12/12أخمض ِٖؿاث6 مً مغجباث حِل الخدٍغ

غ الٟلؿُُنّي  حغاء هجىم مً ٖىانغ مؿلحت في مى٣ُت ٖضعا-مً مسُم ؾبِىت مً مسُم ؾبِىت- ٖضعا2013/12/12بكاع ٖلي7 مً مغجباث حِل الخدٍغ

غ الٟلؿُُنّي  حغاء هجىم مً ٖىانغ مؿلحت في مى٣ُت ٖضعاٖضعا2013/12/12   نالح أخمض ِٖس ى8 مً مغجباث حِل الخدٍغ

غ الٟلؿُُنّي  حغاء هجىم مً ٖىانغ مؿلحت في مى٣ُت ٖضعاٖضعا2013/12/12   دمحم بغو9 مً مغجباث حِل الخدٍغ

غ الٟلؿُُنّي  حغاء هجىم مً ٖىانغ مؿلحت في مى٣ُت ٖضعا- مً مسُم زان الكُذمً مسُم زان الكُذ- ٖضعا2013/12/12 خؿحن ٖلي خؿحن  10 مً مغجباث حِل الخدٍغ

غ الٟلؿُُنّي  حغاء هجىم مً ٖىانغ مؿلحت في مى٣ُت ٖضعاٖضعا2013/12/12   أخمض ن٣غ11 مً مغجباث حِل الخدٍغ

11: عذسا، مجموع الشهذاء- 21
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ظشوف الاستشهاداملىطقتالتاسيخالاسمم

ا2012/06/27(خغ٦ت خماؽ-هؼاع أبى مجاهض )٦ما٫ ٚىاحت 1 ُّ ا وصًٞ في ألاعصن٢ضؾ ُّ اٚخُل في مجزله في ٢ضؾ

ا2012/07/10   هاوي دمحم ًىوـ ٖبضالحلُم2 ُّ ا أزىاء اؾخ٣الله لؿُاعة ه٣ل ٖمىمي ٌٗمل ٖلحها٢ضؾ ُّ بغنام ٢ّىاث الجِل ٖلى خاحؼ ٢ضؾ

ا2012/07/19   دمحم هاوي ًىوـ3 ُّ ا٢ضؾ ُّ حغاء ٢ه٠ الجِل ٖلى ٢ضؾ

ا2013/08/01الُٟلت ألمى الضؾىقي4 ُّ ا٢ضؾ ُّ ئزغ اقدبا٧اث في مى٣ُت ٢ضؾ

ا2012/08/25مىا٫ ال٨غصي5 ُّ بغنام ٢ىام٢ضؾ

5: قذسّيا، مجموع الشهذاء- 22
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ظشوف الاستشهاداملىطقتالتاسيخالاسمم

بغنام ألامًبغػة2012/05/08   ٖبضاإلاُلب ٖبضالغخُم1

 في مجؼعة بغػةبغػة2012/09/27ٖضي يُاء خماصة2
ً
ا ُّ ٖضم مُضاه

ُ
أ

ً الٗؿ٨غيبغػة2012/12/24ولُض ق٣حر3 بغنام ٢ّىام مكٟى حكٍغ

2013-2-21حغاء الخٟجحراث في مؿا٦ً بغػة في بغػة2013/03/02أخمض ق٣حر4

بغنام ٢ىامبغػة2013/04/28(أبى هُشم)مغوان ٢اؾم 5

5: بشصة، ّمجموع الشهذاء- 23
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ظشوف الاستشهاداملىطقتالتاسيخالاسمم

ت2012/09/12ٞاَمت دمحم1 ُّ ًالظًاب بغنام ٢ّىام ٖىض حام٘ الٗكغة اإلابكٍغ

ت2012/11/15حهاص ٞىػي أبى قلت2 ُّ حغاء ٢ه٠ الجِلالظًاب

ت2012/11/15ٖبض اإلاىٗم زالض أبى قلت3 ُّ حغاء ٢ه٠ الجِلالظًاب

ت2012/11/27( ؾىىاث10)دمحم ؾخِخه 4 ُّ ت  وجمَّ صٞىه في اإلا٣برة الجضًضة في الحرمى٥- حغاء ال٣ظًٟت التي ؾ٣ُذ ٖلى مجزلهم الظًاب ُّ مً ؾ٩ان مى٣ُت الظًاب

ت2013/07/24باؾل الٗمغي5 ُّ ت في ٍع٠ صمك٤الظًاب ُّ أزىاء الاقدبا٧اث م٘ الجِل الىٓامّي في بلضة الظًاب

5: الزيابّيت، مجموع الشهذاء- 24
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ظشوف الاستشهاداملىطقتالتاسيخالاسمم

حغاء ال٣ه٠ ٖلى بلضة ًلضاًلضا2013/03/27دمحم مدمىص الهاص1١

ضي2 حغاء ال٣ه٠ ٖلى بلضة ًلضاًلضا2013/03/27ًىؾ٠ قٍغ

حغاء ال٣ه٠ ٖلى بلضة ًلضاًلضا2013/07/24ابغاهُم َٗمت3

مً أٞغاص الجِل الحّغِ-بُل٤ هاعّيًٍلضا2013/07/24دمحم نبذ4

ت ًلضاًلضا2013/08/02ٖضهان اإلاصدو5  بجغاخه حغاء ئنابخه بكٓاًا ٢ظًٟت ؾ٣ُذ بال٣غب مً ٧اٍػ
ً
 مخأزغا

5: يلذا، مجموع الشهذاء- 25
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ظشوف الاستشهاداملىطقتالتاسيخالاسمم

ىن2012/08/08زالض مدمىص مهُٟى1
ّ
م زان صه ُّ حغاء َل٤ هاعّيمس

ىن2012/11/09ٖلي ولُض ٞهض2
ّ
م زان صه ُّ غمس مجىض في حِل الخدٍغ

ىن2013/05/27زلُل ئبغاهُم ؾلُمان3
ّ
م زان صه ُّ حغاء  جٟجحر ؾُاعة مٟخدت في مى٣ُت ال٨ؿىة في ٍع٠ صمك٤مس

ىن2013/05/27زالض ؾُٗض ًاؾحن4
ّ
م زان صه ُّ  حغاء جٟجحر ؾُاعة مٟخدت في مى٣ُت ال٨ؿىة في ٍع٠ صمك٤مس

ىن2013/11/05دمحم ٢اؾم ٖمغ5
ّ
م زان صه ُّ ئٖضام مُضاوي في مٗخ٣الث الىٓام/جدذ الخٗظًبمس

ىن2013/11/05ُٚار ٢اؾم ٖمغ6
ّ
م زان صه ُّ ئٖضام مُضاوي في مٗخ٣الث الىٓام/جدذ الخٗظًبمس

ىن2013/11/05بهجذ ٣ٌٗىب7
ّ
م زان صه ُّ ئٖضام مُضاوي في مٗخ٣الث الىٓام/جدذ الخٗظًبمس

ون، مجموع الشهذاء- 26
ّ
7: مخّيم خان ده
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ظشوف الاستشهاداملىطقتالتاسيخالاسمم

حغاء ٢ه٠ ٖكىائي مً الجِلع٦ً الض2012/08/04ًً   ٖماع اإلاىىع1

ت بؿبب مؿاٖضة الجغحىع٦ً الض2012/09/16ًًالُبِب دمحم قا٦غ مغاص2 ُّ  في اإلاًٗم
ً
ا ُّ ٖضم مُضاه

ُ
أ

ض 3 ت بؿبب مؿاٖضة الجغحىع٦ً الض2012/09/16ًً(أبى زالض  )حما٫ ؾٍى ُّ  في اإلاًٗم
ً
ا ُّ ٖضم مُضاه

ُ
أ

جدذ الخٗظًب في سجىن الىٓامع٦ً الض2013/12/01ًًأيهم ٖشمان 4

4: سلً الذيً، مجموع الشهذاء- 27
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ظشوف الاستشهاداملىطقتالتاسيخالاسمم

بغنام ٢ّىام في ًلضاببُال2012/09/11زالض أخمض الجبر1

حغاء ال٣ه٠ببُال2012/11/09ٖضهان ُٖض2

حغاء ال٣ه٠ببُال2012/11/09دمحم الهلي3

3: ببيال، مجموع الشهذاء- 28
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ظشوف الاستشهاداملىطقتالتاسيخالاسمم

حغاء ٢ه٠ الجِل ٖلى حّجحرةحّجحرة2012/07/21أبى هكام-هُشم ال٣ٗغ 1

ت في اإلاى٣ُتحّجحرة2012/10/09اؾماُٖل ُُٖت نالح2 ُّ بغنام اللجان الكٗب

2: حّجيرة، مجموع الشهذاء- 29
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ظشوف الاستشهاداملىطقتالتاسيخالاسمم

بُل1 ت في حمغاًاحمغاًا2013/08/01أًمً زَغ ُّ حغاء ؾ٣ٍى ٢ظًٟت ٖلى مى٣ُت البدىر الٗلم

مُض2 حغاء  ال٣ه٠ الظي اؾتهضٝ مى٣ُت حمغاًا في ٍع٠ صمك٤حمغاًا2013/08/02 خؿحن ٦ٍغ

2: جمشايا، مجموع الشهذاء- 30
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غ الٟلؿُُني- ٢ُىا 2012/03/07عيا الدًغاء1 غ الٟلؿُُنّيحِل الخدٍغ ٘ في ع٦ً الضًً- ٣ُٖض ع٦ً في حِل الخدٍغ ُّ اٚخُل في ٢ُىا وقُ

ضة1 ا2012/06/28   زالض قٍغ بغنام ألامً ٢غب اإلاسبز آلاليصاعٍّ

ت1 بغنام ألامًنهغ ِٖكت2012/07/17( ؾىت64) مىظع ٖماص حاٍػ

 ٖلى ًض ٢ّىاث ألامًالًمحر2012/07/22   مدمىص صعوَل1
ً
ا ُّ ٖضم مُضاه

ُ
أ

ض الٗؼبي1 بغنام ٢ىامٖحن مىحن2012/08/12   خىان الؿٍى

بغنام  الجِل ٖلى خاحؼ ال٨ؿىة- مً ؾ٩ان هىيال٨ؿىة2012/08/13   ٖالء أبىجِؿحر1

م الىاٞض2012/08/29ًً   هبت هال1٫ ُّ ٧اهذ  في ؾُاعة ػوحها ٖلى وق٪ الىالصة، اؾدكهضث بغنام ٢ّىام في صومامس

ًت2012/09/28زالض الؿٗض1 ًتالبٍى أزىاء ا٢خدام الجِل مى٣ُت البٍى

جدذ الخٗظًب في ٕٞغ الدُُبالؼبضاوي2013/04/17دمحم دمحم1

 مً ٢بل ٢ّىاث الىٓام أزىاء مجؼعة حضًضة الًٟلحضًضة الًٟل2013/05/02ٖماع ٖلي الكهابي1
ً
ا ُّ جمَّ ئٖضامه مُضاه

 1: الضبذاوي، مجموع الشهذاء- 39

 1: جذيذة الفضل، مجموع الشهذاء- 40

 1: البويضت، مجموع الشهذاء- 38

1: قطىا، مجموع الشهذاء- 31

1: داسّيا، مجموع الشهذاء- 32

1: نهش عيشت، مجموع الشهذاء- 33

1: الضمير، مجموع الشهذاء- 34

1: عين مىين، مجموع الشهذاء- 35

 1: النسوة، مجموع الشهذاء- 36

 1: مخّيم الوافذيً، مجموع الشهذاء- 37
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ظشوف الاستشهاداملىطقتالتاسيخالاسمم

مىث1 م الحرمى2011/05/15٥ٖبُضة دمحم ٖىى ٚػ ُّ ش مس 2011-05-15بغنام حىىص الاخخال٫ ؤلاؾغائُلي في مؿحرة الٗىصة في ط٦غي الى٨بت بخاٍع

م الحرمى٢2011/05/15٥ِـ ؾلُمان أبى الهُجاء2 ُّ ش مس 2012-05-15بغنام حىىص الاخخال٫ ؤلاؾغائُلي في مؿحرة الٗىصة في ط٦غي الى٨بت بخاٍع

م الحرمى2011/05/15٥بكاع ٖلي الكهابي3 ُّ ش مس 2013-05-15بغنام حىىص الاخخال٫ ؤلاؾغائُلي في مؿحرة الٗىصة في ط٦غي الى٨بت بخاٍع

بُل4 م زان الكُذ2011/05/15ؾامغ زَغ ُّ ش مس 2014-05-15بغنام حىىص الاخخال٫ ؤلاؾغائُلي في مؿحرة الٗىصة في ط٦غي الى٨بت بخاٍع

خذ5 م الحرمى2011/06/05٥اًىاؽ ٖبض هللا قٍغ ُّ ش مس 2011-06-05بغنام حىىص الاخخال٫ ؤلاؾغائُلي في مؿحرة الٗىصة في ط٦غي الى٨ؿت بخاٍع

م الحرمى2011/06/05٥مدمىص دمحم الٗغحا6 ُّ ش مس 2012-06-05بغنام حىىص الاخخال٫ ؤلاؾغائُلي في مؿحرة الٗىصة في ط٦غي الى٨ؿت بخاٍع

م الحرمى2011/06/05٥أًمً أخمض خؿ7ً ُّ ش مس 2013-06-05بغنام حىىص الاخخال٫ ؤلاؾغائُلي في مؿحرة الٗىصة في ط٦غي الى٨ؿت بخاٍع

م الحرمى2011/06/05٥وؾُم ؾلُم صواه8 ُّ ش مس 2014-06-05بغنام حىىص الاخخال٫ ؤلاؾغائُلي في مؿحرة الٗىصة في ط٦غي الى٨ؿت بخاٍع

م الحرمى2011/06/05٥أخمض ًاؾغ عقضان9 ُّ ش مس 2015-06-05بغنام حىىص الاخخال٫ ؤلاؾغائُلي في مؿحرة الٗىصة في ط٦غي الى٨ؿت بخاٍع

م الحرمى2011/06/05٥ٖلي دمحم ٖكماوي10 ُّ ش مس 2016-06-05بغنام حىىص الاخخال٫ ؤلاؾغائُلي في مؿحرة الٗىصة في ط٦غي الى٨ؿت بخاٍع

م الحرمى2011/06/05٥ٞاًؼ أخمض ٖباس ي11 ُّ ش مس 2017-06-05بغنام حىىص الاخخال٫ ؤلاؾغائُلي في مؿحرة الٗىصة في ط٦غي الى٨ؿت بخاٍع

م الحرمى2011/06/05٥وؾام زالض ؾٗضًت12 ُّ ش مس 2018-06-05بغنام حىىص الاخخال٫ ؤلاؾغائُلي في مؿحرة الٗىصة في ط٦غي الى٨ؿت بخاٍع

م الحرمى2011/06/05٥أخمض أؾٗض الٍٟى13 ُّ ش مس 2019-06-05بغنام حىىص الاخخال٫ ؤلاؾغائُلي في مؿحرة الٗىصة في ط٦غي الى٨ؿت بخاٍع

ا ًديى أبى الحؿ14ً م الحرمى2011/06/05٥ػ٦ٍغ ُّ ش مس 2020-06-05بغنام حىىص الاخخال٫ ؤلاؾغائُلي في مؿحرة الٗىصة في ط٦غي الى٨ؿت بخاٍع

م الحرمى2011/06/05٥أخمض مدمىص ؾُٗض15 ُّ ش مس 2021-06-05بغنام حىىص الاخخال٫ ؤلاؾغائُلي في مؿحرة الٗىصة في ط٦غي الى٨ؿت بخاٍع

م الحرمى2011/06/05٥ماػن ػهحر محجىب16 ُّ ش مس 2022-06-05بغنام حىىص الاخخال٫ ؤلاؾغائُلي في مؿحرة الٗىصة في ط٦غي الى٨ؿت بخاٍع

م الحرمى2011/06/05٥قاصي ؾلُمان خؿحن17 ُّ ش مس 2023-06-05بغنام حىىص الاخخال٫ ؤلاؾغائُلي في مؿحرة الٗىصة في ط٦غي الى٨ؿت بخاٍع

ضان18 م الىحرب2011/06/05مجضي دمحم ٍػ ُّ ش مس 2024-06-05بغنام حىىص الاخخال٫ ؤلاؾغائُلي في مؿحرة الٗىصة في ط٦غي الى٨ؿت بخاٍع

م الىحرب2011/06/05دمحم ِٖس ى صًب19 ُّ ش مس 2025-06-05بغنام حىىص الاخخال٫ ؤلاؾغائُلي في مؿحرة الٗىصة في ط٦غي الى٨ؿت بخاٍع

م زان الكُذ2011/06/05حهاص أخمض ٖىى20 ُّ ش مس 2026-06-05بغنام حىىص الاخخال٫ ؤلاؾغائُلي في مؿحرة الٗىصة في ط٦غي الى٨ؿت بخاٍع

م زان الكُذ2011/06/05دمحم مدمىص ؾُٗض21 ُّ ش مس 2027-06-05بغنام حىىص الاخخال٫ ؤلاؾغائُلي في مؿحرة الٗىصة في ط٦غي الى٨ؿت بخاٍع

م زان الكُذ2011/06/05ٖالء خؿحن الىخل22 ُّ ش مس 2028-06-05بغنام حىىص الاخخال٫ ؤلاؾغائُلي في مؿحرة الٗىصة في ط٦غي الى٨ؿت بخاٍع

م زان الكُذ2011/06/05ٞاًؼ ٖباؽ23 ُّ ش مس 2029-06-05بغنام حىىص الاخخال٫ ؤلاؾغائُلي في مؿحرة الٗىصة في ط٦غي الى٨ؿت بخاٍع

م زان الكُذ2011/06/05مدمىص ٖىى نىان24 ُّ ش مس 2030-06-05بغنام حىىص الاخخال٫ ؤلاؾغائُلي في مؿحرة الٗىصة في ط٦غي الى٨ؿت بخاٍع

م زان الكُذ2011/06/05أخمض مدمىص ؾُٗض الحجت25 ُّ ش مس 2031-06-05بغنام حىىص الاخخال٫ ؤلاؾغائُلي في مؿحرة الٗىصة في ط٦غي الى٨ؿت بخاٍع

ت2011/06/05عمؼي دمحم ؾُٗض الؿىاإلات26 ُّ ش الحؿُي 2032-06-05بغنام حىىص الاخخال٫ ؤلاؾغائُلي في مؿحرة الٗىصة في ط٦غي الى٨ؿت بخاٍع

، بشضاص جىود الاحتالل إلاسشائيلي2011الىنست /شهذاء مسيرة العودة في رلشى الىنبت
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ضة27 م الىاٞض2011/06/05ًًٖبض الغخمً خؿً الجٍغ ُّ ش مس 2033-06-05بغنام حىىص الاخخال٫ ؤلاؾغائُلي في مؿحرة الٗىصة في ط٦غي الى٨ؿت بخاٍع

ؼ مؿىصة28 ش اإلالُدت2011/06/05ٖؼث ٍٖؼ 2034-06-05بغنام حىىص الاخخال٫ ؤلاؾغائُلي في مؿحرة الٗىصة في ط٦غي الى٨ؿت بخاٍع

يب2011/06/05ابغاهُم أخمض ِٖس ى29 م الؿُضة ٍػ ُّ ش مس 2035-06-05بغنام حىىص الاخخال٫ ؤلاؾغائُلي في مؿحرة الٗىصة في ط٦غي الى٨ؿت بخاٍع

م ؾبِىت2011/06/05زائغ خؿحن ٖاص30٫ ُّ ش مس 2036-06-05بغنام حىىص الاخخال٫ ؤلاؾغائُلي في مؿحرة الٗىصة في ط٦غي الى٨ؿت بخاٍع
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الاسمم

أصهم خؿً مدامي1

ٞىػي دمحم صواه2

ئخؿان دمحم ٖباؽ3

وؿُم حجحر4

ٖبض هللا الجابغي5

ًديى بالووي6

خؿحن ٖبض هللا الدُُب7

خؿحن ٖلي الؿىعي8

خمؼة ٖلي ِٖس ى9

نبحي دمحم ألاخمض10

مدمىص دمحم أخمض11

ًىؾ٠ ٖبض هللا الدُُب12

خؿً ٖىى مٗخى13١

خؿحن ٖىى مٗخى14١

ٖامغ ًاؾحن زل15٠

(خؿىن)دمحم مدمىص 16

وؿُم زًغ17

ؾمحر زلُل ٖبُض18

مدمىص ٖبض ال٣اصع ٕٞؼ19

دمحم عامي اخمض مدمىص20

دمحمزلُل قاهحن21

دمحم ُٖض ٞإاص ٖلي22

حهاص ماهغ البدحري23

أوؽ ٖاٝع هضعوؽ24

ٚاػي خؿحن25

ٖمغ مدمىص أًىب26

ت ُّ 2013-9-12ال٣ُاصة الٗاّمت اإلايكىع في - زال٫ اإلاٗاع٥ بدؿب بُان الجبهت الكٗب

31: القيادة العاّمت-الحشفي مخّيم اليرموك والسيذة صييب، بحسب بياهاث الجبهت الشعبّيت القيادة العاّمت واللجان الشعبيت الزيً قضوا في معاسك ضذ الجيش - ضحايا الجبهت الشعبّيت

القيادة العاّمت واللجان الشعبّيت-بحسب بياهاث الجبهت الشعبّيت

ت ُّ يب بدؿب بُان الجبهت الكٗب م الحرمى٥ والؿُضة الٍؼ ُّ 2013-8-7ال٣ُاصة الٗاّمت اإلايكىع في - زال٫ اإلاٗاع٥ في مس

ت ُّ م الحرمى٥ بدؿب بُان الجبهت الكٗب ُّ 2013-8-21ال٣ُاصة الٗاّمت اإلايكىع في - زال٫ اإلاٗاع٥ في مس

م الحرمى٥ ُّ ت" زال٫ اإلاٗاع٥ في مس ُّ م الحرمى٥ بدؿب بُان الجبهت الكٗب ُّ 2013-8-31ال٣ُاصة الٗاّمت اإلايكىع في - في مس
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الاسمم

(أبى خغبت)ٖامغ ابى عخمت 27

(أبى الًٟل)َال٫ ًاؾحن 28

م ًىؾ29٠ اى ٖبض ال٨ٍغ ٍع

القيادة العاّمت واللجان الشعبّيت-بحسب بياهاث الجبهت الشعبّيت

م الحرمى٥ ُّ ت" زال٫ اإلاٗاع٥ في مس ُّ 2013-09-15، و 2013-9-14ال٣ُاصة الٗاّمت اإلايكىع في - بدؿب بُان الجبهت الكٗب
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