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 ومتابعة رصد
 

 2022 أغسطس /آب في الشھداء
  أغسطس /آب في اشھیدً   58 

 
 

 :اإلعداد فریق
 روال حسنین، وسندس قرعان الرصد والمتابعة:
 ساري عرابي إشراف ومراجعة:

 
غالبیتھم من قطاع غزة نتیجة العدوان ، اشھیدً  58 ارتقاء 2022لعام  / أغسطسآبشھر شھد 

 .أیام 3والذي استمر اإلسرائیلي على القطاع 

  :للشھداء على النحو التالي للدراسات"مركز القدس " جاء تسجیلو

 مالحظات المحافظة تار3خ االستشهاد العمر االسم الرقم

  جنني 1/8/200 17 ضرار صاحل كفريين 1

  اخلليل 4/8/2022 - حيىي سعيد جابر 2

  قطاع غزة 5/8/2022 50 تيسري حممود حممد اجلعربي 3

  قطاع غزة 5/8/2022 30 فضل مصطفى زعرب 4

  قطاع غزة 5/8/2022 24 يوسف سلمان حممد قدوم 5

  قطاع غزة 5/8/2022 35 حممد حسن البيوك 6

  قطاع غزة 5/8/2022 50 عماد عبد الرحيم شلح 7

  قطاع غزة 5/8/2022 41 سالمة حمارب عابد 8

  قطاع غزة 5/8/2022 5 آالء عبد هللا قدوم 9

  قطاع غزة 5/8/2022 23 دنياn عدnن العمور 10

  قطاع غزة 6/8/2022 26 حممد أمحد عبد الفتاح املدهون 11

  قطاع غزة 6/8/2022 25 أمحد مازن عزام 12

  قطاع غزة 6/8/2022 24 متيم غسان حجازي 13

  قطاع غزة 6/8/2022 28 أسامة عبد الرمحن الصوري 14

  قطاع غزة 6/8/2022 26 منصورحسن حممد يوسف  15

  قطاع غزة 6/8/2022 62 نعامة أبو قايدة   16

  قطاع غزة 6/8/2022 21 نور حسني زويدي 17

  قطاع غزة 6/8/2022 19 خليل زyد أبو محادة 18
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  قطاع غزة 6/8/2022 20 حممد حممد زقوت 19

  قطاع غزة 6/8/2022 17 أمحد وليد الفرام 20

  قطاع غزة 6/8/2022 9 سامل حازم حممد 21

  قطاع غزة n 50 6/8/2022فذ حممد اخلطيب 22

  قطاع غزة 6/8/2022 5 مؤمن حممد النريب 23

  قطاع غزة 6/8/2022 11 أمحد حممد النريب 24

  قطاع غزة 6/8/2022 14 حممد إyد حممد حسونة 25

  قطاع غزة 6/8/2022 32 عبد الرمحن علي إبراهيم 26

  قطاع غزة 6/8/2022 35 زyد أمحد خليل املدلل 27

  قطاع غزة 6/8/2022 47 خالد سعيد شحادة منصور 28

  قطاع غزة 6/8/2022 43 رأفت صاحل شيخ العيد (الزاملي) 29

  قطاع غزة 6/8/2022 30 آالء صاحل الطهراوي 30

  قطاع غزة 6/8/2022 30 إمساعيل عبد احلميد دويك 31

  قطاع غزة 6/8/2022 55 إمساعيل دويكهناء  32

  قطاع غزة 7/8/2022 33 ضياء زهري الربعي 33

  قطاع غزة 7/8/2022 33 أمحد حممد عفانة 34

  قطاع غزة 7/8/2022 4 مجيل جنم الدين جنم 35

  قطاع غزة 7/8/2022 17 حامد حيدر جنم 36

  قطاع غزة 7/8/2022 17 حممد صالح جنم 37

  قطاع غزة 7/8/2022 16 فايز أبو كرشنظمي  38

  قطاع غزة y 49 7/8/2022سر منر حممود النباهني 39

  قطاع غزة 7/8/2022 13 حممد yسر منر النباهني 40

  قطاع غزة 7/8/2022 9 أمحد yسر منر النباهني 41

  قطاع غزة 7/8/2022 13 داليا yسر منر النباهني 42

  قطاع غزة 7/8/2022 27 خالد أمين yسني 43

  قطاع غزة 7/8/2022 27 شادي عماد منر كحيل 44

  قطاع غزة 7/8/2022 19 عبد الرمحن مجعة السلك 45

  قطاع غزة 8/8/2022 21 حممود أمحد داوود 46

  قطاع غزة 8/8/2022 8 حنني وليد أبو قايدة 47

  nبلس 9/8/2022 19 إبراهيم النابلسي 48



	 4	

  nبلس 9/8/2022 32 إسالم صبوح 49

  nبلس 9/8/2022 16 حسني مجال طه 50

  اخلليل 9/8/2022 16 مؤمن yسني جابر 51

  قطاع غزة 10/8/2022  إبراهيم شحدة أبو صالح 52

  قطاع غزة 11/8/2022 11 ليان الشاعر 53

  قطاع غزة 12/8/2022 22 أنس خالد انشاصي 54

  القدس 15/8/2022 21 حممد شحام 55

  nبلس 18/8/2022 18 وسيم خليفة 56

  طو�س 19/8/2022 58 صالح توفيق صوافطة 57

  nبلس 23/8/2022  حممد العرايشي 58

	


