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 القدس نداءشهداء 

 14/05/2021 :اخر تحديث

 المستشف   سنالج المدينة  المحافظة  العمر االسم 

 مجمع نارص   ذكر خان يونس  خان يونس  17 بشار أحمد ابراهيم سمور 1

 مستشف  بيت حانون  ذكر بيت حانون  الشمال 2 يزن سلطان محمد المرصي  2

 مستشف  بيت حانون  ذكر بيت حانون  الشمال 11 ابراهيم يوسف عطاهللا المرصي  3

 مجمع الشفاء   ذكر غزة  غزة  14 يحيى مازن شحادة خليفه  4

ير  5  مجمع الشفاء   اني   غزة  غزة  16 لينة اياد فتحي شر

 مستشف  االندونيسي  ذكر جباليا  الشمال 17 مصطف  محمد محمود عبيد  6

 مستشف  بيت حانون  ذكر بيت حانون  الشمال 16 ابراهيم عبدهللا محمد حسنيى   7

 مستشف  االندونيسي  ذكر جباليا البلد  الشمال 16 محمد صابر ابراهيم سليمان 8

 مستشف  بيت حانون  ذكر بيت حانون  الشمال 11 حسيى  منيى حسيى  حمد  9

 مستشف  االندونيسي  ذكر غزة  غزة  6 براء وسام احمد الغرابلي  10

 مستشف  بيت حانون  اني   بيت حانون  الشمال 10 رهف محمد عطاهللا المرصي  11

 مستشف  بيت حانون  ذكر بيت حانون  الشمال 7 مروان يوسف عطاهللا المرصي  12

 علي  13
 مجمع الشفاء   ذكر غزة  غزة  12 حمزه محمود ياسيى 

ي  14
 مجمع الشفاء   اني   غزة  غزة  14 حال حسيى  رأفت الريف 

ي  15
 مجمع الشفاء   ذكر غزة  غزة  5 زيد محمد عودة التلبان 

ي  ذكر خان يونس  خان يونس  11 عمار تيسيى محمد العمور  16  االورون 
 مستشف 

ي  ذكر خان يونس  خان يونس  13 حماده عطيه عابد العمور  17  االورون 
 مستشف 

 م. االندونيسي  ذكر بيت حانون  بيت حانون  17 خالد عماد خالد القنوع  18

ي    ج  14 لينا محمد محمود عيسى  19 ي    ج  الي   م. األقص  اني   الي 

ي  20
 االندونيسي .م ذكر جباليا  الشمال 7 اميى رأفت محمد اسماعيل الطنان 

ي    ج  14 أحمد رامي محمود الحواجري  21 ي    ج  الي   االقص.م ذكر الي 

ي  22
 م. االندونيسي  ذكر جباليا  الشمال 4 ادهم رأفت محمد اسماعيل الطنان 

ي  23
 م. االندونيسي  ذكر جباليا  الشمال 3 محمد رأفت محمد اسماعيل الطنان 

ي  24
 م. االندونيسي  ذكر جباليا  الشمال 8 إسماعيل رأفت محمد اسماعيل الطنان 

 االندونيسي .م ذكر جباليا  الشمال 1 محمد سالمه محمد ابو ديه  25

 النجار .م اني   رفح  رفح  2 حور مؤمن جمال الزاملي  26

 النجار.م ذكر رفح  رفح  1 إبراهيم محمد ابراهيم الرنتيسي  27

 االندونيسي .م اني   بيت الهيا  الشمال 17 فوزية نارص محمد ابو فارس   28

 كمال عدوان.م اني   بيت الهيا  الشمال  8 محمد محمود العطاراسالم   29

ة  30  كمال عدوان.م اني   بيت الهيا  الشمال  6 محمد محمود العطار اميى

 كمال عدوان.م ذكر بيت الهيا  الشمال 1 محمد محمود العطارمحمد زين   31

 االندونيسي .م اني   جباليا  الشمال 6 بثينة محمود عيسى عبيد  32

ات  الوسىط 13 عبد هللا اشرف عبدهللا جودة  33  مجمع الشفاء  ذكر النصيى
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34 

 

 مريم عالء محمد ابو حطب 
8 

 مجمع الشفاء  اني   غزة  غزة 

35 
 مجمع الشفاء  ذكر غزة  غزة  13 صهيب محمد صبحي الحديدي 

36 
 مجمع الشفاء  ذكر غزة  غزة  6 يامن عالء محمد ابو حطب 

37 
 مجمع الشفاء  ذكر غزة  غزة  9 بالل عالء محمد ابو حطب 

38 
 مجمع الشفاء  ذكر غزة  غزة  11 يوسف عالء محمد ابو حطب 

39 
 مجمع الشفاء  ذكر غزة  غزة  8 عبد الرحمن محمد صبحي الحديدي 

40 
 مجمع الشفاء  ذكر غزة  غزة  6 أسامة محمد صبحي الحديدي 

 


