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نبأ ا&ستشھاد غير مؤكدمواليد 1984 - متزوج وله طفل-ثامر صبحي قداح1

نبأ ا&ستشھاد غير مؤكداستشھد تحت التعذيب في ا0من الجوي-جعفر محمد اليوسف2

-حمزة بكر3
فلسطيني - تم حرق جثته من قبل رجال ا0من وبوجود شھود 

عيان
29/4/2011

-رمضان محمود4
مجند كردي من الفرقة الرابعة - رفض إط�ق النار في درعا 

فأعدم
التاريخ غير مؤكد

29/4/2011-زاھر القطيفان5

-سامر عبريق6
مجند - اعدم برصاصتين في الراس لرفضه اط�ق النار على 

المتظاھرين
28/5/2011

-عبدهللا القاضي7
24 عاماً - استشھد متأثراً بجراح أصيب بھا يوم الجمعة 

العظيمة
26/4/2011

11/4/2011طالب في كلية العلوم دمشق-فادي العاسمي8

29/4/2011-محمد بجبوج9

10/4/2011-محمد نزار حجازي10

11/4/2011التلنضال جنود11

30/4/2011استشھد في درعاالحسكةأحمد فنر مصطفى12

التاريخ غير مؤكدالحسكةرامز الكفري13

27/4/2011الحسكة - رأس العينمناف فوزي الصالح14

شيع في 9/5/2011مواليد 1988 - عازب - رتبة رقيب - استشھد في حمصالدرباسيةوليم بسام رضا15

6/5/2011الشرطة العسكرية - استشھد على يد ا0من العسكري في حمصالرقةالمجند خليل فواز الكريش16

29/4/2011الرقةعلي وردة17

2226/4/2011 عاماً الرقة - النھضةعمر عبود18

نبأ ا&ستشھاد غير مؤكدالرقة - خنيزنضال محمود فارس19

25/3/2011الزبلطانيياسر الرفاعي20

29/4/2011السوداأحمد العقاب21

24/4/2011استشھد في الزبلطانيالسويداءإبراھيم حنش22

6/5/2011السويداء - الدبيسةنضال عامر القدسي23

التاريخ غير مؤكدمجند - رفض اط�ق النار على المتظاھرين في درعاالسويداء - المجدلريبر إبراھيم24

22/4/2011القامشليوفيق محمد عبد الواحد25

22/4/2011القحطانية - حرمونمحمد دخيل هللا26

20/5/2011القدموس - بيت المرجمحي الدين العمر27

455/6/2011 عاماً الكتيبةعادل الخليف الشحادة28
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23/6/2011ال�ذقية[....] بيازيد29

 8/4/2011ال�ذقيةإبراھيم قبارو30

17/4/2011ال�ذقيةأحمد الصفوري31

23/6/2011ال�ذقيةأحمد اللدي32

17/4/2011ال�ذقيةأحمد صھيوني33

176/5/2011 عاماً ال�ذقيةباسل ترك34

 17/4/2011ال�ذقيةبستان الحميم35

17/4/2011ال�ذقيةتامر طريفي36

8/4/2011ال�ذقيةتوفيق زعرور37

17/4/2011ال�ذقيةرامي ديب38

29/4/2011استشھدت في شارع ا_سكان بيد ا0من والشبيحةال�ذقيةرھف عبد الجليل بطيخة39

6/5/2011ال�ذقيةصبحي خليل40

6/5/2011ال�ذقيةصبحي عبود41

نبأ ا&ستشھاد غير مؤكد22 عاماً ال�ذقيةصفوان أحمد مرزوق42

2117/4/2011 عاماً ال�ذقيةطارق ثورة زينبو43

20/5/2011ال�ذقيةعبد الرحمن قبارو44

22/4/2011ال�ذقيةعبد الس�م عبيد45

3217/4/2011 عاماً ال�ذقيةعبد السميع أحمد ياسين46

نبأ ا&ستشھاد غير مؤكدال�ذقيةعبد هللا العك47

17/4/2011ال�ذقيةعبد هللا حميد48

5/6/2011ال�ذقيةعبد هللا شعبوق49

17/4/2011قتل في مشفى ا0سد الجامعي بعد إصابتهال�ذقيةعبدو شيخ خميس50

23/6/2011ال�ذقيةع�ء نافذ سلمان51

28/3/2011ال�ذقيةعلي توفيق جنيكة52

8/4/2011ال�ذقيةعلي محمد جاموس53

4016/4/2011 عاماً ال�ذقيةعمر الصمودي54

17/4/2011ال�ذقيةفادي حسن عمر55

28/3/2011ال�ذقيةفادي حسن محمد56

17/4/2011ال�ذقيةفادي قزازو57

17/4/2011ال�ذقيةمحمد جبور58
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3217/4/2011 عاماً ال�ذقيةمحمد حسن نوام59

4117/4/2011 عاماً ال�ذقيةمحمد سليم عثمان60

30/3/2011طفلال�ذقيةمحمد علي خزندار61

5/6/2011ال�ذقيةمحمد كحيل62

نبأ ا&ستشھاد غير مؤكد43 عاماً ال�ذقيةمحمد ھيثم علي عبسي63

2123/6/2011 عاماً ال�ذقيةمحمد ياسين إسفنجة64

استشھد تحت التعذيب - اعتقل منذ ا&ربعاء 4\5\2011ال�ذقيةمعاذ الفضلي65
9/5/2011

التاريخ غير مؤكد

8/4/2011ال�ذقيةموفق بارود66

23/4/2011استشھد في برزةال�ذقية - الصليبةأحمد درويش67

4415/4/2011 عاماً - والد لستة اطفالال�ذقية - الصليبةأيمن طريفي68

شيع في 22/5/2011ال�ذقية - الطابياتھاني قاسم النميري69

29/4/2011ال�ذقية - العوينةيوسف محمد القاضي70

نبأ ا&ستشھاد غير مؤكدال�ذقية - المارونياتمحمد حجازي71

1723/6/2011 عاماً ال�ذقية - بستان السمكةمصطفى عبد هللا بايزيد72

مايو 2011قتل على حاجز امنيال�ذقية - بستان السمكةمناف زھراوي73

نبأ ا&ستشھاد غير مؤكدال�ذقية - بستان الصيداويمصطفى عز الدين74

4017/4/2011 عاماً ال�ذقية - بستان حماميعمر مصطفى الصمودي75

2527/3/2011 عاماً ال�ذقية - بستان حماميموفق طالب76

22/4/2011جامع ب�ل الحبشيال�ذقية - دوار الزراعةمعتز الروبا77

1/4/2011ال�ذقية - زامارامز فيصل الفھاد78

27/5/2011ال�ذقية - قنينصبكر عوض79

23/6/2011ال�ذقية - مشروع ا0شرفية[....] قبارو80

20/5/2011ال�ذقية - مشروع ا0شرفيةعامر مصطفى محمد سعيد81

23/6/2011ال�ذقية - مشروع القلعةإبراھيم محمد82

2823/6/2011 عاماً ال�ذقية - مشروع شريتحوائل عبد القادر العك83

2427/3/2011 عاماً المالكيةأحمد محمد ديب أندرون84

التاريخ غير مؤكدمجند - أعدم لرفضه إط�ق النار على المتظاھرين في درعاالمالكيةجوان ھاشمي85

المليحة الغربيةحميد الخطيب86
شرطي - رفض إط�ق النار على المتظاھرين فأعدم في كفر 

بطنا - دمشق - تولد  1975 - انتسب إلى سلك قوى ا0من 
الداخلي عاماً 1994 متأھل وله ث�ثة أطفال

4/5/2011
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17/5/2011مواليد 1990 - مجند - استشھد في درعا لرفضه إط�ق النارإدلبحمود محمد سفلو87

شيع في 23/5/2011تم إعدامه بسبب رفضه اط�ق النار على المتظاھرين في درعاإدلبحميد العيسى88

التاريخ غير مؤكدإدلبمحمد ناصر العلي 14 سنة89

فترة حصار درعاإدلبيسرى الجباوي90

8/4/2011طالب جامعيإدلب - احسممھند رشدان أبو ح�وة91

20/5/2011إدلب - الغدقةعبد الحميد الرحمون92

29/4/2011طالب ھندسةإدلب - الغدقةعلي محمود أبو حوران93

22/4/2011إدلب - المغارةمؤيد حسنين94

20/5/2011إدلب - أرمنازمحمود عبد القادر الخطيب95

5/6/2011ضابط في الكلية الحربية بحمص - استشھد في حمص - مقدمإدلب - أريحاأحمد ھ�ل ح�ق96

خبر ا&ستشھاد غير مؤكدمجند - إستشھد في حمصإدلب - بلينمؤيد عبد العزيز أفندر97

20/5/2011إدلب - بنشجميل نعسان السيد98

20/5/2011إدلب - بنشغازي مصطفى دقماق99

شيع في 2/6/2011إدلب - تلمنسعقبة الشعار100

22/4/2011إدلب - جبل الزاويةخالد حمادة101

5/6/2011إدلب - جرجنازعبد الرحيم رحمون102

5/6/2011إدلب - جرجنازياسر استامبولي103

5/6/2011إدلب - جسر الشغوراحمد بشبيلو104

5/6/2011إدلب - جسر الشغوراحمد جب�وي105

5/6/2011إدلب - جسر الشغوراحمد حجازي106

5/6/2011إدلب - جسر الشغوراغيد نجوم107

6/4/2011إدلب - جسر الشغورايھم حاج رمضان108

8/5/2011من شھداء الباص العائد من لبنان عند تحويلة حمصإدلب - جسر الشغورإبراھيم أحمد المحمد الجمعة109

8/5/2011من شھداء الباص العائد من لبنان عند تحويلة حمصإدلب - جسر الشغورأحمد عبد الھادي وسوف110

6/4/2011إدلب - جسر الشغورأيمن الفطين111

4/6/2011إدلب - جسر الشغورأيمن الفطين112

4/6/2011إدلب - جسر الشغورأيھم حاج رمضان113

6/4/2011إدلب - جسر الشغورباسل المصري114
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4/6/2011إدلب - جسر الشغورباسل المصري115

5/6/2011إدلب - جسر الشغورب�ل حاج ابراھيم116

8/5/2011من شھداء الباص العائد من لبنان عند تحويلة حمصإدلب - جسر الشغورحاتم أحمد جمعة117

5/6/2011إدلب - جسر الشغورحسن شمسي118

6/4/2011إدلب - جسر الشغورحسن ميميش119

4/6/2011إدلب - جسر الشغورحسن ميميش120

5/6/2011إدلب - جسر الشغورخالد الحسن121

8/5/2011من شھداء الباص العائد من لبنان عند تحويلة حمصإدلب - جسر الشغوررائد أحمد جمعة122

5/6/2011إدلب - جسر الشغوررفعت الدالي123

4/6/2011إدلب - جسر الشغوررقيه قصعلي124

5/6/2011إدلب - جسر الشغورسامر اسماعيل125

4/6/2011إدلب - جسر الشغورسمير عبده126

4/6/2011إدلب - جسر الشغورسمير عبده127

4/6/2011إدلب - جسر الشغورسميرة رستمو128

8/5/2011من شھداء الباص العائد من لبنان عند تحويلة حمصإدلب - جسر الشغورشريف أحمد المحمد الجمعة129

5/6/2011إدلب - جسر الشغورعبد الحكيم مرعي حجازي130

5/6/2011إدلب - جسر الشغورعبد اللطيف الحسين131

إدلب - جسر الشغورعبد المجيد إبراھيم النعوس132
مجند - أعدم بعد رفضه إط�ق النار على المتظاھرين في 

مدينة حمص
5/6/2011

21/5/2011مجندإدلب - جسر الشغورعمار حسين حمادة133

6/4/2011إدلب - جسر الشغورعمار حميدي134

4/6/2011إدلب - جسر الشغورعمار حميدي135

5/6/2011إدلب - جسر الشغورفايق حسن ع�وي136

إدلب - جسر الشغورمحمد حكمت الكويس137
سائق - قتل تحت التعذيب على أيدي دورية أمنية أثناء عودته 

من العاصمة اللبنانية بيروت
16/4/2011

5/6/2011إدلب - جسر الشغورمحمود حسن المصري138

5/6/2011إدلب - جسر الشغورمصطفى الزين139

5/6/2011إدلب - جسر الشغورمصطفى المصري140

4/6/2011إدلب - جسر الشغورمصطفى حلبي141

4/6/2011إدلب - جسر الشغورمصطفى حلي142

4/6/2011إدلب - جسر الشغورمصطفى حلي143
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5/6/2011إدلب - جسر الشغورنادر الفرج محمود رجب144

4/6/2011إدلب - جسر الشغورھيثم حاج رمضان145

4/6/2011إدلب - جسر الشغورھيثم حاج رمضان146

5/6/2011إدلب - جسر الشغوريوسف شحود147

20/5/2011مھندسإدلب - حاسمحمد العطار148

5/6/2011إدلب - خان شيخونأحمد النمر149

29/4/2011إدلب - خان شيخونمحمد راجح150

5/6/2011إدلب - خان شيخونمحمد عبدالحي الريم151

26/5/2011مجند - أعدم في درعا لرفضه اط�ق النار على المتظاھرينإدلب - خان شيخونيوسف ا&غا152

29/4/2011إدلب - سراقبخالد المصري153

27/4/2011إدلب - سراقبغسان الكريم العبدو154

4/6/2011ابن عم مصعب الشيخإدلب - سرجةداود الشيخ155

20/5/2011إدلب - سرجةمحمد الكفري156

شيع في 7/5/2011مساعد أول شرطي - بلدة صددإدلب - صراريفجورج اليان157

14/5/2011نقيب - قتل بعد رفضه لتنفيذ عمليات اط�ق النارإدلب - قسطونأحمد إحسان حربا158

8/5/2011من شھداء الباص العائد من لبنان عند تحويلة حمصإدلب - قسطونطارق كعيد159

22/4/2011إدلب - كفرموسرضوان &لو160

20/5/2011إدلب - كفرومةأحمد النجار161

إدلب - كفرومةعدنان عبد الرحمن اليوسف162
22 عام - مجند - أعدم برصاصة وراء اذنه لرفضه اط�ق 

النار على المتظاھرين في جسر الشغور
5/6/2011

17/5/2011إدلب - كنصفرةعبدو مروان ا&طرش163

15/5/2011إدلب - كنصفرةع�ء الدين محمود السليم164

20/5/2011إدلب - كورينمحمد خليل165

نبأ ا&ستشھاد غير مؤكدإدلب - محمبلناظم مجاريش166

1527/5/2011 عاماً إدلب - معرة النعمانإبراھيم محمود الرشو167

20/5/2011إدلب - معرة النعمانأحمد الزكور168

303/6/2011 عاماً - متزوج وله طفل واحدإدلب - معرة النعمانأحمد محمد العوض169

20/5/2011إدلب - معرة النعمانأحمد نعسان الغريب170

شيع في 1/6/2011مجند - أعدم لرفضه اط�ق النار على المتظاھرين في تلبيسةإدلب - معرة النعمانب�ل عبد القادر حيدر171

24/4/2011إدلب - معرة النعمانتامر علوش172
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20/5/2011خبر استشھاده غير مؤكدإدلب - معرة النعمانجعفر الشردوب173

20/5/2011إدلب - معرة النعمانحسان ديب السعيد174

20/5/2011إدلب - معرة النعمانحسان قدور الحميدي175

20/5/2011إدلب - معرة النعمانسعد الموة176

فترة حصار درعاإدلب - معرة النعمانصالح محمد المقداد177

20/5/2011إدلب - معرة النعمانعبدو حميد الشعراوي178

20/5/2011إدلب - معرة النعمانعلي أحمد غريبي179

29/4/2011إدلب - معرة النعمانغسان أحمد البش180

20/5/2011خبر استشھاده غير مؤكدإدلب - معرة النعمانمحمد أحمد ذكرى181

20/5/2011إدلب - معرة النعمانمحمد وليد العدل182

20/5/2011إدلب - معرة النعمانمحمود غريب183

20/5/2011إدلب - معرة النعمانمھدي المؤيد184

20/5/2011إدلب - معرة النعمانمھدي جمعة الحسين185

7/5/2011استشھد في اجتياح الجيش وعصابات ا0من لبانياسبانياسأحمد قرقور186

10/4/2011بانياسأسامة الشريقي187

15/4/2011أصيب في 10/4/2011 واستشھد متأثراً بإصابتهبانياسأسامة الشيخة188

10/4/2011بانياسأيمن يوسف سليمان189

10/4/2011بانياسحكم حنا190

نبأ ا&ستشھاد غير مؤكدبانياسعلي أحمد الجوبيات191

7/5/2011بانياسمازن جلول192

10/4/2011بانياسمحمد طالب الضايع193

8/4/2011بانياسنايف العمر194

نبأ ا&ستشھاد غير مؤكدبانياسنزار محمد الحجازي195

التاريخ غير مؤكدبانياسنزار محمد حجازي196

10/4/2011بانياسنضال محمد حجازي197

التاريخ غير مؤكداستشھد تحت التعذيببانياس - البيضاأحمد البياسي198

13/4/2011بانياس - البيضاحاتم عزيز حنا199

10/4/2011بانياس - البيضاسامر محمد لولو200

التاريخ غير مؤكدبانياس - البيضاعبد الرحمن أحمد الشغري201
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12/4/2011سجين سياسي سابقبانياس - البيضاعبد المنعم الشغري202

12/4/2011بانياس - البيضافؤاد طه الشغري203

10/4/2011بانياس - البيضامحمد سليمان204

20/5/2011بانياس - البيضامحمد فخري العطار205

نبأ ا&ستشھاد غير مؤكدبانياس - الجوبياتمنذر مؤمن المسالمة206

8/4/2011بانياس - المرانةمحمد أحمد الراضي207

11/4/2011مساعد - متزوج وله خمسة أو&د - أُعدم في بانياسبانياس - المرقبسھيل حسن208

7/5/2011إستشھدت أثناء مظاھرة نسائية للمطالبة با_فراج عن المعتقلينبانياس - المرقبليلى صھيوني209

7/5/2011إستشھدت أثناء مظاھرة نسائية للمطالبة با_فراج عن المعتقلينبانياس - المرقبليلى طه210

7/5/2011بانياس - المرقبمروه عباس211

212
إبراھيم صالح الكسور 

الحريري
29/4/2011بصر الحرير

24/4/2011بصر الحريرعزيز بسيتون213

8/4/2011مجند - أعدم لرفضه ضرب متظاھرين في درعاتدمرمحمد عوض القنبر214

11/4/2011مقدم - متزوج وله ولدان -  أعدم في بانياستدمرياسر قشعور215

21/5/2011تل تمرمرھف النمر216

24/4/2011شقيق حسن صھيونيجبلة[....] صھيوني217

24/4/2011جبلةإبراھيم ناصر الدين218

27/5/2011من شھداء ليلة التكبيرجبلةأحمد عتال219

24/4/2011جبلةأيمن المصري220

24/4/2011جبلةباسم دنين221

24/4/2011سمكري - 37 عاماً جبلةحسن السنكري222

24/4/2011جبلةحسن صھيوني223

24/4/2011جبلةحسن عبد الحميد224

24/4/2011جبلةحسين الصعيدي225

24/4/2011جبلةخالد دناني226

3024/4/2011 عاماً جبلةرضوان جمعة227

3024/4/2011 عاماً جبلةساريه حرير228

24/4/2011جبلةسامر حرير229

24/4/2011جبلةعبد الخالق عبيد230
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24/4/2011جبلةعبد الرحمن حسن الصعيدي231

4024/4/2011 عاماً - عاماًل كھرباءجبلةعبد الرحمن ناصر الدين232

3024/4/2011عاماً -سائقجبلةعبد الرزاق عبيد233

29/4/2011عريس جديدجبلةعبد المنعم عبيد كربوجة234

24/4/2011جبلةمحمد ديب البريس235

24/4/2011جبلةمنال ا&غا236

24/4/2011مديرة مدرسةجبلةمنتھى الشب237

24/4/2011جبلةوضاح دعبل238

24/5/2011جبلةياسر محمد اليحيى239

5/6/2011جبلةعبد الرحمن العجيل240

5/6/2011جبلةناصر وھبة241

24/4/2011جبلةيوسف عبيد242

8/5/2011من شھداء الباص العائد من لبنان عند تحويلة حمصجبلة - السراسيرعادل عثمان ياسين243

318/4/2011 عاماً جبلة - بسيسنموسى زريق244

3/6/2011جبلة - حمام القراحلةأنس عدرة245

حلبرامي قطاش246
مقدم - الفرقة التاسعة الكتيبة الثالثة - أُعدم في بانياس لرفضه 

ضرب المتظاھرين
10/4/2011

17/5/2011مواليد 1990 - استشھد في درعاحلبسلوم أحمد السلوم247

شيع في 28/5/2011دكتور معروفحلبصخر ح�ق248

11/4/2011مجند - رفض إط�ق النار على المتظاھرين في بانياس فاعدمحلبعبد الحي إسماعيل249

30/4/2011مواليد 1990 - استشھد في درعاحلبعيسى موسى الموسى250

251
يوسف محمد عبد الرزاق 

الشرع
8/4/2011حلب - الباب

27/5/2011دھسته سيارة ا0من ثم رموه بالرصاصحلب - عفرينإياد شقيران252

30/4/2011مواليد 1991م - مجندحلب - عفريندليار حسين بلكيلو253

24/4/2011حلب - عفرينزرادشت محمد طوطي254

6/5/2011تم اقتناصه من على سطح بيتهحلب - كرم القصرخالد نسب255

22/4/2011حماة[....] عثمان256

30/5/2011حماةإبراھيم محمود الشيخ صبح257

3/6/2011حماةأحمد السقا258
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24/4/2011استشھد في جبلةحماةأحمد المصري259

153/6/2011 عاماً حماةأحمد النبھان260

3/6/2011حماةأحمد زكار261

3/6/2011حماةأحمد صدام عياش262

5/6/2011حماةأحمد صمصام263

133/6/2011 عاماً حماةأحمد مظلوم264

23/4/2011حماةأمير أكرم طقم265

حماةأنور أحمد الضاھر266
مجند - عازب - أعدم في بانياس لرفضه اط�ق النار على 

المتظاھرين
11/4/2011

3/6/2011مواليد 1991حماةأيھم جلئوط267

3/6/2011حماةتيسير غازي268

3/6/2011حماةتيسير نخال269

حماةحسن الھبوب270
مجند -  مواليد 1990م - استشھد في مخفر للھجانة في 

محافظة الحسكة وزعمت وسائل إع�م النظام السوري مقتله 
على ايدي مسلحين مفترضين

5/5/2011

3/6/2011حماةحسن شحمة271

23/4/2011حماةحسن علي خميس272

5/6/2011طلق ناري في العينحماةحسن ھويدي273

23/4/2011حماةخالد البوشي274

255/6/2011 عاماً - إصابة في الرأسحماةرامي الشامي275

5/6/2011حماةرامي منينة276

3/6/2011حماةزكريا البنات277

22/4/2011حماةزكريا محمد278

22/4/2011حماةزكريا محمد ح�ق279

3/6/2011حماةسعد الشحنة280

3/6/2011حماةصدام عياش281

23/4/2011حماةصھيب حامد سوتل282

3/6/2011حماةعبد الحسيب الذكرى283

3/6/2011حماةعبد القادر سالمة284

3/6/2011حماةعبد القادر ھوانا285

3/6/2011حماةعبدالقادر شامي286

3/6/2011حماةعبدالقادر طرابلسية287
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3/6/2011حماةعبيدة أرناؤوط288

3/6/2011حماةعرار أخوين289

255/6/2011 عاماً - طلق ناري في الرأسحماةعصام رقية290

3/6/2011حماةعصام فرج291

3/6/2011حماةعلي أحمد البدر292

5/6/2011حماةعماد حنبظلي293

3/6/2011حماةعمر الشامي294

3/6/2011حماةعمر مغمومة295

20/5/2011حماةعمران الدويك296

3/6/2011استشھد وولديه ا&ثنينحماةفرحان تركاوي297

3/6/2011حماةكمال ذكرى298

3/6/2011حماةماھر ابو خلوف299

3/6/2011حماةماھر علي الحسين300

3/6/2011حماةمحسن ملمع301

22/4/2011حماةمحمد الخراط302

3/6/2011حماةمحمد الدوري303

3/6/2011حماةمحمد الديري304

3/6/2011حماةمحمد الصليعي305

20/5/2011حماةمحمد العبد306

3/6/2011حماةمحمد المظلوم307

28/5/2011حماةمحمد بارود308

23/4/2011حماةمحمد خليف309

3/6/2011حماةمحمد عطار310

3/6/2011حماةمحمد فرحان التركاوي311

3/6/2011حماةمحمد نور المصري312

3/6/2011حماةمحمود ادريس313

133/6/2011عاماً حماةمحمود الجمال314

3/6/2011حماةمحمود الموسى315

3/6/2011حماةمرعي زيدان316

3/6/2011حماةمصطفى مبارك317
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17/5/2011مواليد 1991 - مجند - استشھد في حمصحماةمصطفى محمد الشوعه318

20/5/2011حماةمصعب رشواني319

3/6/2011مواليد 1991حماةملھم الموسى320

3/6/2011حماةمنجد مظلوم321

30/5/2011حماةنادية محمد العلي التركاوي322

3/6/2011حماةنصوح الموسى323

24 عاماً - صاحب محل مفروشاتحماةنضال النمر324
مفقود إثر مظاھرات حماة 
يوم الجمعة 22/4/2011

215/6/2011 عاماً - مقيم في حمص - استشھد برصاصة في القلبحماةنوار مراد آغا325

3/6/2011حماةھيثم المصري326

30 عاماً حماةياسين الشققي327
مفقود إثر مظاھرات حماة 
يوم الجمعة 22/4/2011

3/6/2011حماةيحيى عمرين328

23/4/2011حماةيمام رياض خضري329

3/6/2011حماة[....] الدوري330

3/6/2011حماة[....] الشيرازي331

3/6/2011حماة[....] الصباغ332

3/6/2011حماة[....] القصباشي (شھيدين)333

3/6/2011حماة[....] المدللة334

3/6/2011حماة[....] عرار (شھيدين)335

3/6/2011حماة[....] عرواني336

3/6/2011حماة[....] غازي (شھيدين)337

3/6/2011حماة[....] لقمص338

3/6/2011حماةإبراھيم عدرا339

3/6/2011حماةعبد القادر الشامي340

3/6/2011حماةماھر أبو خلوف341

3/6/2011حماةمحمد الدوري342

3/6/2011حماةمحمد جعلوك343

22/4/2011حماةمحمد عدي344
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3/6/2011حماةيحيى عمرين345

17/5/2011مساعد أول - متزوج وله ولدان - استشھد في حمصحماةيوسف محمد شعبان346

شيع في 7/5/2011شرطيحماة - الزيارةبسام أبو العنز347

8/5/2011من شھداء الباص العائد من لبنان عند تحويلة حمصحماة - الزيارةحازم الجاسم348

8/5/2011من شھداء الباص العائد من لبنان عند تحويلة حمصحماة - الزيارةحسين زريق349

26/4/2011ابن أحمد الشقرانحماة - حي القصورمحمد الشقران350

8/4/2011شرطي - 19عاماً - أعدم في ال�ذقيةحماة - خنيفسمحمود ا0حمد الخلف351

23/6/2011حماة - مصيافأسامة ميھوب352

22/4/2011جنديحماة - مصيافحاتم عبود353

22/4/2011حمص[....] الطويل354

حمص[....] خزيمة355
م�زم - قتل لمنعه جنوده من إط�ق النار على المتظاھرين في 

درعا، وأمرھم أن يدافعوا عنھم.
التاريخ غير مؤكد

17/4/2011حمصإبراھيم حريتان356

357
إبراھيم محيي الدين 

الخراسان
8/4/2011حمص

التاريخ غير مؤكدحمصإسماعيل مصطفى358

2717/4/2011 عاماً - مجزرة ساحة الحريةحمصأحمد العز359

17/4/2011حمصأحمد تميم360

9/4/2011ا0صل من دير الزورحمصأحمد جاسم العكفة361

22/4/2011حمصأحمد ساعور362

17/4/2011حمصأحمد عبدو خضر الت�وي363

24/4/2011حمصأحمد محمد القاسم364

19/4/2011حمصأحمد يوسف العزو365

17/4/2011حمصبدر أبو موسى366

10/4/2011حمصب�ل الحسين367

11/4/2011حمصتامر عبد الغفار الراشد368

231/4/2011 عاماً - أصيبت بطلق ناري وھي على شرفة منزلھاحمصتھاني خليف الخالدي369

18/4/2011حمصثائر كرومة370

18/4/2011حمصجمال درويش371

2311/4/2011 عاماً - استشھد في شارع الستينحمصجھاد خليل العلي372

17/4/2011حمصحسام حمرا373
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18/4/2011حمصحسان الجوري374

20/5/2011حمصحسان الحموي375

29/4/2011حمصحسان عباس376

17/5/2011مواليد 1986 - متزوج وله ولد واحد - استشھد في حمصحمصحسن يوسف العلي377

10/4/2011حمصخالد المحمد العويد378

17/4/2011حمصخالد الوزير379

8/4/2011حمصخالد بدر380

17/4/2011حمصخضر فوزي الت�وي381

22/4/2011حمصخلدون الدروبي382

17/4/2011حمصرامي قندقجي383

17/4/2011حمصرضوان عبد الجليل ديب384

التاريخ غير مؤكدحمصزھير إبراھيم385

5/6/2011حمصسالم عبد الجواد الرفاعي386

التاريخ غير مؤكدحمصسبيع الكردي387

شيع في 14/5/2011حمصسليمان الحمد388

13/5/2011حمصشاب من عائلة الرفاعي389

13/5/2011حمصشاب من عائلة حنفري390

22/4/2011حمصشادي بو ح�ق391

22/4/2011حمصصبحي العطار392

11/5/2011م�زمحمصصفوك ماھي خليفة393

118/4/2011 عاماً حمصضياء محمد الخطيب394

التاريخ غير مؤكد 16 عاماً - قضى تحت التعذيب في أحد فروع ا0من في حمصحمصضياء يحيى خطيب395

5/6/2011حمصطه الطويل396

355/6/2011 عاماً - أب لـ 5 أطفالحمصظافر الرفاعي397

23/6/2011حمصعادل فندي398

399
عبد المالك ضو العيسى 

الفاعوري
حمص

23 عاماً - أصيب في احدى المظاھرات واعتقل وھو مصاب 

ثم توفي وھو معتقل
نبأ ا&ستشھاد غير مؤكد

حمصعبد الھادي الشمالي400
36 عاماً - متزوج من عدة اشھر - أصيب برصاص حاجز 

أمني في منطقة الخالدية ونقل إلى المشفى الوطني بحمص 
حيث تم ا_جھاز عليه بالرصاص مع مسعفه

8/5/2011
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17/4/2011حمصعبد الھادي حربا401

17/4/2011عميد - استشھد بإط�ق نار على سيارتهحمصعبدو خضر الت�وي402

20/5/2011حمصعدنان الخولي403

17/4/2011حمصعلي عبدو خضر الت�وي404

3020/5/2011 عاماً حمصعماد كرومة405

22/4/2011حمصعمار السلمان406

176/5/2011 عاماً - أستشھد في الخالديةحمصعمار عبد المعطي رجوب407

23/3/2011حمصعمر عبد الوالي408

8/4/2011حمصغسان خليفة409

21/5/2011حمصفراس قنطار410

17/4/2011حمصفرج ابو موسى411

4413/5/2011 عاماً حمصفؤاد رجوب412

التاريخ غير مؤكدحمصكنان بكباشي413

1/4/2011حمصمالك عيسى الفاعوري414

التاريخ غير مؤكدحمصماھر نقرور415

التاريخ غير مؤكدحمصمحمد اسفنجة416

1520/5/2011 عاماً - رصاصه في الرقبةحمصمحمد البقاعي417

17/4/2011حمصمحمد الجاسم418

15/4/2011حمصمحمد العليوي419

حمصمحمد أحمد الحسين420
20 عاماً - مجند - استشھد في معرة النعمان بعد رفضه 

&ط�ق النار على المتظاھرين
20/5/2011

286/5/2011 عاماً - طبيب بيطريحمصمحمد أحمد الرفاعي421

 2619/4/2011 عاماً - مجزرة ساحة الحريةحمصمحمد صالح سمرا422

21/5/2011حمصمحمد علي مصطفى423

18/4/2011حمصمحمد مصعب عبد الباقي424

20/5/2011حمصمحمد م� علي425

التاريخ غير مؤكدحمصمحمد ھيثم426

29/4/2011حمصمحمود الطويل427

نبأ ا&ستشھاد غير مؤكدحمصمحمود عليوي428

21/5/2011حمصمحمود غنام429
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التاريخ غير مؤكدحمصمصطفى بيازيد430

20/5/2011حمصمصطفى علي زقريط431

22/4/2011حمصمعتز روبا432

نبأ ا&ستشھاد غير مؤكدحمصنادر سويدان433

نبأ ا&ستشھاد غير مؤكداستشھد إختناقاً بالقنابل الغازيةحمصنزيه حمش434

8/4/2011حمصھيثم الشھاب435

أبريل 302011 عاماً حمصوائل أحمد القاسـم436

التاريخ غير مؤكدحمصوائل س�مة437

17/4/2011شرطيحمصوسيم كروما438

حمصوھيب عيسى439
مقدم - متزوج وله ولدان - أعدم في بانياس لرفضه إط�ق 

النار على المتظاھرين
11/4/2011

18/4/2011حمصياسر عزوز440

17/4/2011حمصياسر كنجو441

3121/5/2011 عاماً حمص - البياضةأحمد النھير المشھداني442

24/4/2011حمص - البياضةحسين رياض الصالح443

1/4/2011حمص - البياضةزكريا كراز444

22/4/2011حمص - البياضةعمار السلوم445

1/4/2011حمص - البياضةفوزة حميد خ�وي446

5/6/2011حمص - الحولةأيمن المحيسن447

22/4/2011حمص - الحولةرضوان عبد الكريم448

22/4/2011حمص - الحولةسالم بكور449

29/5/2011حمص - الحولةعبد الحميد ياسين الكردي450

451
عبد الرحمن فردوس 

القاضي
22/4/2011حمص - الحولة

نبأ ا&ستشھاد غير مؤكدحمص - الحولةعدنان الح�ق452

22/4/2011حمص - الحولةع�ء عرابي453

8/5/2011استشھد متأثراً بجراحهحمص - الحولةمحمد أحمد محمد454

22/4/2011حمص - الخالديةأحمد غسان الكحيل455

2420/5/2011 عاماً حمص - الخالديةتامر عبد ا&له الزامل456

حمص - الخالديةتمام حمزة الصيادي457
5 أعوام وسبعة اشھر - اطلق ا&من الرصاص على سيارة 

عائلته فأصابه
6/5/2011
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حمص - الخالديةع�ء الشويطي458
م�زم -قتل على يد قوات ا0من في حمص- الخالدية لرفضه 

إط�ق النار على المتظاھرين.
29/4/2011

22/4/2011حمص - الخالديةمحمد الكحيل459

22/4/2011حمص - الخالديةمحمد المحمد460

27/5/2011حمص - الخالديةمحمد عبد الكريم بكور461

29/4/2011حمص - الرستن[....] المحمود462

29/4/2011حمص - الرستنابن شع�ن شريتح463

1/6/2011حمص - الرستنالشيخ عبد العزيز ايوب464

1/6/2011 أو 2/6/2011حمص - الرستنإبراھيم أيوب465

29/4/2011حمص - الرستنإبراھيم غازي ط�س466

1/6/2011حمص - الرستنإبراھيم محمد الخطيب467

حمص - الرستنإياد شيخي468
مجند - أعدم بسبب رفض إط�ق النار على المتظاھرين في 

درعا
التاريخ غير مؤكد

29/4/2011حمص - الرستنأحمد الشيخ حسين469

29/4/2011حمص - الرستنأحمد خالد الحاج يوسف470

1/6/2011 أو 2/6/2011حمص - الرستنأحمد خليل أيوب471

1/6/2011 أو 2/6/2011حمص - الرستنأحمد رياض الدالي472

1/6/2011حمص - الرستنأحمد عبد الھادي عبيد473

1/6/2011 أو 2/6/2011حمص - الرستنأسامة بّروك474

201/6/2011 عاماً حمص - الرستنأسامة عبدو الطويل475

2/6/2011طفل - شقيق الشھيد سالم عبد الجواد الرفاعيحمص - الرستنأمين عبد الجواد الرفاعي476

1/6/2011 أو 2/6/2011حمص - الرستنأيمن عمر الرجب477

فترة حصار الرستنحمص - الرستنباسل عبد الرحمن موصلي478

1/6/2011 أو 2/6/2011حمص - الرستنبّسام فايز آدم479

29/4/2011حمص - الرستنبسام أحمد العيّ 480

29/5/2011حمص - الرستنبسام محمود ط�س481

1/6/2011 أو 2/6/2011حمص - الرستنحازم ا0شتر482

1/6/2011 أو 2/6/2011حمص - الرستنحازم محمد عبيد483

29/4/2011حمص - الرستنحسان محمد الحمصي484

29/4/2011حمص - الرستنحسن عمر الطويل485

29/4/2011حمص - الرستنحسن محمد الحمصي486
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29/4/2011حمص - الرستنحسين عبد الحسيب العنتر487

29/4/2011حمص - الرستنحمد خالد الحج يوسف488

29/4/2011حمص - الرستنخالد أحمد سعد الدين489

29/4/2011حمص - الرستنخالد أحمد عبيد490

فترة حصار الرستنحمص - الرستنخالد عبد الوھاب491

1/6/2011 أو 2/6/2011حمص - الرستنخديجة الخطيب492

1/6/2011 أو 2/6/2011حمص - الرستنرجاء اليوسف493

1/6/2011 أو 2/6/2011حمص - الرستنرياض خطاب494

401/6/2011 عاماً - رجل مقعدحمص - الرستنرياض عدنان عمار495

29/4/2011حمص - الرستنزياد طه عبيد496

1/6/2011 أو 2/6/2011حمص - الرستنسطّام سعيد حمدان497

فترة حصار الرستنحمص - الرستنسعد الصالح498

1/6/2011 أو 2/6/2011حمص - الرستنسليمان خالد بربر499

1/6/2011 أو 2/6/2011حمص - الرستنسليمان عبد الرزاق الرز500

1/6/2011 أو 2/6/2011حمص - الرستنضحى علوان501

29/4/2011حمص - الرستنعبد الباسط أحمد الرجب502

29/4/2011حمص - الرستنعبد الحميد الحميد503

1829/5/2011 عاماً حمص - الرستنعبد الرزاق فايز دالة504

29/4/2011حمص - الرستنعبد الكريم الرية505

29/4/2011حمص - الرستنعبد هللا عبد الكافي إدريس506

29/4/2011حمص - الرستنعبده قاسم ا&شتر507

29/4/2011حمص - الرستنعقاب جمال الشيخ علي508

29/4/2011حمص - الرستنع�ء حسن شمير509

2/6/2011حمص - الرستنعلي حسين الرز510

1/6/2011 أو 2/6/2011حمص - الرستنعلي عبد القادر ط�س511

29/4/2011حمص - الرستنعمار محمود فارس الخطيب512

1/6/2011 أو 2/6/2011حمص - الرستنعمر خليل أيوب513

1/6/2011حمص - الرستنفادي علوان514

1/6/2011معارض معروفحمص - الرستنقاسم ا&شقر515
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1/6/2011 أو 2/6/2011شقيق مروان حمدانحمص - الرستنقاسم فيصل حمدان516

1/6/2011 أو 2/6/2011حمص - الرستنقاسم محمد الرز517

29/4/2011حمص - الرستنمتعب عبده الشمير518

29/4/2011حمص - الرستنمحمد الحاج حسن519

1/6/2011 أو 2/6/2011حمص - الرستنمحمد الصالح520

2/6/2011حمص - الرستنمحمد أحمد بكور521

522
محمد أمين عبد الحفيظ 

ا0شتر
29/4/2011حمص - الرستن

29/4/2011حمص - الرستنمحمد خالد الطويل523

1/6/2011 أو 2/6/2011حمص - الرستنمحمد خالد بربر524

2/6/2011حمص - الرستنمحمد عبد الھادي عبيد525

1/6/2011 أو 2/6/2011حمص - الرستنمحمد عز الدين526

29/4/2011حمص - الرستنمحمد ع�وي الحميد527

29/4/2011حمص - الرستنمحمد علي مشارقة528

1/6/2011 أو 2/6/2011حمص - الرستنمحمد قاسم ا0شتر529

551/6/2011 عاماً حمص - الرستنمحمد نصرو المروان530

2/6/2011حمص - الرستنمحمود أحمد ا0شتر531

1/6/2011 أو 2/6/2011حمص - الرستنمحمود خليل أيوب532

1/6/2011 أو 132/6/2011 عاماً حمص - الرستنمحمود عزالدين533

29/4/2011حمص - الرستنمحمود عمار خطاب534

حمص - الرستنمراد خليل ط�س535
م�زم - رفض إط�ق النار على المتظاھرين في الرستن- 

حمص
17/4/2011

1/6/2011 أو 2/6/2011شقيق قاسم حمدانحمص - الرستنمروان فيصل حمدان536

1/6/2011 أو 42/6/2011 أعوامحمص - الرستنمروة حسين شخدو537

1/6/2011 أو 2/6/2011حمص - الرستنمصطفى محمد عبيد538

301/6/2011 عاماً حمص - الرستننصر ط�س539

1029/5/2011 أعوامحمص - الرستنھاجر تيسير الخطيب540

فترة حصار الرستنمساعد اولحمص - الرستنھاني حمود541

29/4/2011حمص - الرستنوردان غازي ط�س542

1/6/2011 أو 2/6/2011حمص - الرستنوليد اليوسف543

24/4/2011حمص - الزعفرانية الشرقيةوائل عيسى544
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15/4/2011حمص - الشعيراتحمود الشوفي545

23/6/2011حمص - الطيبةكرم تيزيني546

29/4/2011حمص - الغنطونزار عبد الحافظ الغنيم547

نبأ ا&ستشھاد غير مؤكدحمص - الغور الغربيةث�ث شبان من آل راشد548

شيع في 7/5/2011شرطيحمص - الفردوسثائر جردو549

شيع في 7/5/2011مساعد أولحمص - الفردوسنبراس محمود السلوم550

22/4/2011حمص - القصيرجدوع العمر551

22/4/2011حمص - القصيرمحمد العيدة552

29/4/2011استشھد برصاصة في الرقبةحمص - القصيرنضال الكوشان553

29/4/2011حمص - المشرفةأحمد جبر الزعبي554

26/4/2011طالب ثانوية عاماًة - النبك - أستشھد في مظاھرات دوماحمص - المظھريةمحمد إبراھيم برو555

22/4/2011حمص - الناعسةمعتز بشار556

5021/5/2011 عاماً حمص - الوعرشريف احسان السباعي557

شيع في 7/5/2011مجندحمص - الوعرفواز خليل ا_براھيم558

20/5/2011حمص - باب السباعأحمد عبد الرزاق الشحيبر559

20/5/2011حمص - باب السباعأحمد عبد المعين بكر560

1220/5/2011 عاماً حمص - باب السباعأيھم ا0حمد561

20/5/2011إصابة في الرأسحمص - باب السباعراكان المشرف562

نبأ ا&ستشھاد غير مؤكدحمص - باب السباعرضوان الدين مسعود563

175/6/2011 عاماً حمص - باب السباععامر مراد564

6/5/2011حمص - باب السباععماد طه سويد565

نبأ ا&ستشھاد غير مؤكدحمص - باب السباعفادي السمرا566

22/4/2011حمص - باب السباعفواز الحركي567

5/6/2011حمص - باب السباعلطفي الكحيل568

13/5/2011حمص - باب دريبتمام شيخو569

28/5/2011حمص - باب دريبراكان عبد العليم شاھرلي570

27/5/2011استشھد في الخالدية برصاصة في الصدر - 22عاماً حمص - باب دريبمحمد عبارة571

6/5/2011حمص - باب دريبمحمود سويد572

13/5/2011حمص - باب دريبنديم رحال573
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مفقود منذ 22/4/2011حمص - بابا عمروأحمد كمال جنيد574

مفقود منذ 22/4/2011حمص - بابا عمروأحمد محمود إدريس575

22/4/2011حمص - بابا عمروأنس كاخيا576

التاريخ غير مؤكدمقعد غير قادر على المشيحمص - بابا عمروأيمن الخالدي577

8/4/2011حمص - بابا عمروأيمن علي الصالح578

308/4/2011 عاماً حمص - بابا عمروبسام سوسة العمر579

مفقود منذ 22/4/2011حمص - بابا عمروحازم علي صليبي580

مفقود منذ 22/4/2011مواليد 1975محمص - بابا عمروحسام عبد الرحيم الراعي581

مفقود منذ 22/4/2011حمص - بابا عمروحسان أحمد جمعة582

583
خالد بن خضر المرعي 

ا_براھيم
مفقود منذ 22/4/2011حمص - بابا عمرو

22/4/2011حمص - بابا عمرورامز كاخيا584

22/4/2011حمص - بابا عمروسامي حاج حسن585

مفقود منذ 22/4/2011حمص - بابا عمروطارق عمر العمر586

31 عاماً - استشھد تحت التعذيب وسلمت جثته الى اھله &حقاحمص - بابا عمروعامر راكان قره علي587
اعتقل في 17/4/2011
وشيع في 30/5/2011

مفقود منذ 22/4/2011حمص - بابا عمروعبد الحميد محمد الصليبي588

8011/5/2011 عاماً حمص - بابا عمروعبد العزيز الفتال589

125/6/2011 عاماً حمص - بابا عمروعبد هللا الغنطاوي590

مفقود منذ 22/4/2011أُسعف في نھار الجمعة العظيمة ولم يظھر حتى ھذه اللحظةحمص - بابا عمروعبد المطلب ناصر المكحل591

8/4/2011حمص - بابا عمروعبد الھادي محمود الحمود592

مفقود منذ 22/4/2011حمص - بابا عمروعماد محمد دعبول593

مفقود - غير مؤكدحمص - بابا عمروغسان عبد ربه594

17/4/2011حمص - بابا عمروفادي سمرا595

مفقود منذ 22/4/2011مواليد 1981محمص - بابا عمروماھر أحمد الحسن596

356/5/2011 عاماً حمص - بابا عمرومبارك قطيش الحمود597

23/4/2011أستشھد متأثراً بجروحهحمص - بابا عمرومحمد البقاعي598

10/4/2011حمص - بابا عمرومحمد الدلعوب599

22/4/2011حمص - بابا عمرومحمد خضير الشيخ600

مفقود منذ 22/4/2011حمص - بابا عمرومحمد سالم رضوان الجنيد601
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602
محمد عيد عمرو بن  محمد 

خالد
مفقود منذ 22/4/2011حمص - بابا عمرو

128/5/2011عاماً - رصاصة في الرأس في منزلهحمص - بابا عمرومحمد قاسم ا0حمد603

22/4/2011حمص - بابا عمرومحمود الجوري604

مفقود منذ 22/4/2011حمص - بابا عمرومعتصم بايزيد الطالب605

29/4/2011حمص - تل الشورعدنان إسماعيل العزيزي606

21/5/2011حمص - تل النصرعارف النمر607

21/5/2011حمص - تل النصرعبد هللا دالي608

حمص - تل النصرفضة الخضر609
60 عاماً - استشھدت في إط�ق نار عشوائي لقوات ا0من 

السورية على بلدة تل الشور
8/5/2011

25/4/2011والد اثنين من الشھداء: محمد وأيمن الشقرانحمص - تل شورأحمد الشقران610

فترة حصار تلبيسةوجدت جثته بين البساتينحمص - تلبيسةإياد الضيخ611

حمص - تلبيسةأحمد سليمان الضحيك612
29 عاماً - استشھد وھو يصور مشھد الدبابات الذي ظھر في 

ا_ع�م لحظة دخول الدبابات الى تلبيسة
29/5/2011

1/6/2011 أو 232/6/2011 عاماً حمص - تلبيسةأحمد صالح المرعي613

التاريخ غير مؤكدحمص - تلبيسةأسامة محمد حديد614

1/4/2011استشھد بالضرب المبرح على أيدي قوات ا0منحمص - تلبيسةبسام الصور615

17/4/2011حمص - تلبيسةب�ل الطالب616

التاريخ غير مؤكدحمص - تلبيسةب�ل باكور رضوان617

فترة حصار تلبيسةوجدت جثته بين البساتينحمص - تلبيسةتامر طه618

12/4/2011حمص - تلبيسةحميدة ...619

17/4/2011حمص - تلبيسةخالد أبو السعود620

29/5/2011حمص - تلبيسةخديجة الكردي وطفليھا621

1/6/2011 أو 2/6/2011حمص - تلبيسةزكريا عويجان622

1/4/2011حمص - تلبيسةسامر حويري623

17/4/2011حمص - تلبيسةص�ح اليحيى624

فترة حصار تلبيسةحمص - تلبيسةعبد الغني مروان625

1/6/2011 أو 112/6/2011 عاماً حمص - تلبيسةعبد هللا مرعي626

29/5/2011حمص - تلبيسةعبدو بقجة627

شيع في 30/5/2011مشھور بـ (عبدو ليلى)حمص - تلبيسةعبدو مصطفى عرفان628

17/4/2011حمص - تلبيسةعمر بكور629

2516/4/2011 عاماً -والد لطفلةحمص - تلبيسةعمر عويجان630
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25/3/2011حمص - تلبيسةعيسى حجازي631

12/4/2011حمص - تلبيسةفايز فياض632

17/4/2011مفقود و يؤكد شھود عيان من أھالي تلبيسة أنه استشھدحمص - تلبيسةفراس الضيخ633

1717/4/2011 عاماً حمص - تلبيسةكمال يحيى634

فترة حصار تلبيسةوجدت جثته بين البساتينحمص - تلبيسةمحمد الضميري635

1/6/2011 أو 2/6/2011حمص - تلبيسةمحمود الخطيب636

1/6/2011 أو 2/6/2011حمص - تلبيسةمحمود العلوش637

1/6/2011 أو 2/6/2011حمص - تلبيسةمحمود المرعي638

1/6/2011 أو 2/6/2011حمص - تلبيسةمصطفى أمين الضحيك639

1/6/2011والد الشھيد عبدو عرفانحمص - تلبيسةمصطفى عرفان640

17/4/2011حمص - تلبيسةمصعب ديب641

29/5/2011طفلةحمص - تلبيسةناديا صفوع642

فترة حصار تلبيسة85 عاماً - وجدت جثته بين البساتينحمص - تلبيسةنايف الضاھر643

12/4/2011والد فايز فياضحمص - تلبيسةھشام فياض644

29/4/2011حمص - تلبيسةھيثم خالد الريس645

1/6/2011 أو 2/6/2011حمص - تلبيسةياسين عبد هللا المرعي646

22/4/2011حمص - تلدو[....] ھرموش647

22/4/2011حمص - تلدوأحمد الظاھر648

29/5/2011حمص - تلدورس�ن العكش649

22/4/2011صيد&نيحمص - تلدوسامر بكور650

4/6/2011حمص - تلدومحمد خالد ضحيك651

29/5/2011حمص - تلذھبعقبة العكش652

شيع في 31/5/2011حمص - تلكلخأحمد عبد الحليم مختار653

شيع في 31/5/2011حمص - تلكلخأحمد محمد حمشو654

شيع في 30/5/2011أخو الشھيد عبد الرحمن ابو لبديحمص - تلكلخأحمد محمود ابو لبدي655

17/5/2011حمص - تلكلخحسام الرجب656

23/3/2011مجند - رفض إط�ق النار على المعتصمين في درعاحمص - تلكلخخالد عبد الكريم المصري657

14/5/2011حمص - تلكلخخالد ليلي658

17/5/2011حمص - تلكلخخلدون حمادة659
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شيع في 29/5/2011أخو الشھيد مجد الكرديحمص - تلكلخسؤدد عبد هللا الكردي660

661
عبد الرحمن محمود ابو 

لبدي
شيع في 2430/5/2011 عاماً - اخو الشھيد احمد ابو لبديحمص - تلكلخ

17/5/2011حمص - تلكلخعبد الغفار اكرم الزعبي662

شيع في 31/5/2011حمص - تلكلخعبدالرحمن خالد الخطيب663

فترة حصار تلكلخحمص - تلكلخع�ء جھاد المصري664

14/5/2011حمص - تلكلخعلي حازم الباشا665

شيع في 31/5/2011حمص - تلكلخكفاح محمد سعيد حيدر666

14/5/2011حمص - تلكلخماھر مسلماني667

15/5/2011حمص - تلكلخمايز ديب الشويطي668

شيع في 29/5/2011اخو الشھيد سؤدد الكرديحمص - تلكلخمجد عبد هللا الكردي669

1422/4/2011 عاماً حمص - تلكلخمحمد أحمد المحمد670

فترة حصار تلكلخ21 عاماً حمص - تلكلخمحمد حسين ب�ل671

15/5/2011حمص - تلكلخمحمد عادل حلوم672

673
محمد ماجد عبد العزيز 

العكاري
20/5/2011حمص - تلكلخ

17/5/2011حمص - تلكلخمحمد محمود حمادي674

فترة حصار تلكلخحمص - تلكلخمصطفى الجبوري675

17/5/2011حمص - تلكلخمصطفى بري حمادي676

1420/5/2011 عاماً حمص - تير معلةمحمد ناصر العلي677

29/4/2011حمص - تير معلةمراد علي حمد الكراد678

22/4/2011حمص - جورة الشياحنزار الفيومي الخطيب679

5/6/2011حمص - خربة التينمحمود كنيساوي680

1029/4/2011 سنواتحمص - دير بعلبةعبد الس�م برغش681

5/6/2011حمص - دير بعلبةمحمد توفيق الدحام682

22/4/2011حمص - دير بعلبةمحمد مشيعل683

21/5/2011حمص - دير بعلبهإياد توفيق الشيخ684

191/4/2011 عاماً حمص - دير بعلبهھاني خليل العمر685

حمص - صددمحمد إبراھيم عبدهللا686
مواليد 1964 متزوج وله ث�ثة أو&د - عقيد -استشھد في 

حمص
17/5/2011

27/5/2011حمص - عقربعماد وجية الكردي687

17/5/2011مواليد 1991 - مجند - استشھد في حمصحمص - عقربعمر محمد حمزة688
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23/3/2011حمص - عين الزرقاءمحمود دياب داغر689

اختطف في 29/4/2011حمص - كرم الزيتونعمران عبدهللا القداح690

8/4/2011حمص - كفر&ھاب�ل سمير الحسن691

حمص - كفر&ھاتيسير الكنعان692
مجند - أعدم في حمص بعد رفضه إط�ق النار على 

المتظاھرين
8/5/2011

23/4/2011حمص - وادي الذھبمحمد قاسم الدھيس693

20/5/2011حمص - وادي الذھبمھند إبراھيم694

25/4/2011حورانأحمد شحادة قطيفان695

25/4/2011حورانأنس محاميد696

شيع في 1325/5/2011 عاماً - استشھد تحت التعذيبحورانحمزة علي الخطيب697

25/4/2011حورانخالد النوفلي698

25/4/2011حورانشادي عياش699

700
فراس موسى المكحل 

المسالمة
25/4/2011حوران

25/5/2011مجند - 19 عاماً - استشھد تحت التعذيب في صيدناياحورانمحمود محمد عبد ربه701

8/4/2011حوران - ابطعقاسم العياش702

8/4/2011حوران - ابطعمھند أبو ح�وة703

23/4/2011حوران - ابطعياسر النصيرات704

29/4/2011حوران - ابطعياسر إسماعيل الكراد705

22/4/2011حوران - ازرعإبراھيم حسين الق�ب706

1022/4/2011 سنوات - أصيب بطلق ناري في الرأسحوران - ازرعإياد عوض شھاب707

22/4/2011حوران - ازرعأنس الزعبي708

22/4/2011حوران - ازرعأنس الشريف709

نبأ ا&ستشھاد غير مؤكدحوران - ازرعأنس فاضل العبيد710

22/4/2011حوران - ازرعأيھم السالم711

22/4/2011حوران - ازرعب�ل الشوحة712

22/4/2011حوران - ازرعجاسم محمد العبيد713

22/4/2011حوران - ازرعحسان على الحلقي714

22/4/2011حوران - ازرعحسين علي دياب715

التاريخ غير مؤكدحوران - ازرعخالد محمود القويدر716

717
خليل إبراھيم الحمود 

المسالمة
22/4/2011حوران - ازرع
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22/4/2011حوران - ازرعسفيان الحروب718

22/4/2011حوران - ازرعسفيان بھجت الحريري719

نبأ ا&ستشھاد غير مؤكدحوران - ازرعسفيان ص�ح سليمان عبيد720

22/4/2011حوران - ازرعسفيان محمد سليمان عبيد721

12/4/2011حوران - ازرعطارق يوسف الخالد722

723
طاھر موفق القنص 

الحريري
22/4/2011حوران - ازرع

22/4/2011حوران - ازرععادل التوفيق724

7022/4/2011عاماً حوران - ازرععبد الغفار شحادة725

726
عبد الغفار محمد سليمان 

عبيد
22/4/2011حوران - ازرع

22/4/2011حوران - ازرععماد أحمد العبد العزيز727

22/4/2011حوران - ازرعقاسم ا0سعد728

22/4/2011حوران - ازرعقاسم محمد729

22/4/2011حوران - ازرعلؤي السالم730

التاريخ غير مؤكدحوران - ازرعمحمد السالم731

22/4/2011حوران - ازرعمحمد المفلح732

التاريخ غير مؤكدحوران - ازرعمحمد خليل حمودة733

22/4/2011حوران - ازرعمحمد علي الذياب734

التاريخ غير مؤكدحوران - ازرعمحمد قاسم عيد735

22/4/2011حوران - ازرعمحمد مفلح سليمان الجراد736

22/4/2011حوران - ازرعمھند إبراھيم الموسى737

722/4/2011 أعوام - طلق ناري في الرأسحوران - ازرعمؤمن إبراھيم الحمودة738

20/5/2011حوران - ازرعنزار سرحان739

22/4/2011حوران - ازرعنزار محمد الحروب740

22/4/2011حوران - ازرعنزار محمد العيدة741

نبأ ا&ستشھاد غير مؤكدحوران - ازرعنزار محمد سليمان عبيد742

22/4/2011حوران - ازرعھاني رسمي الحلقي743

1/4/2011حوران - الثورةأحمد برغلة744

18/3/2011حوران - الثورةأيھم الحريري745
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18/3/2011حوران - الثورةحسام عبد الوالي عياش746

نبأ ا&ستشھاد غير مؤكدحوران - الثورةرائد عبد الغني الكرد747

18/3/2011حوران - الثورةمحمد الجوابرة748

133/6/2011 عاماً حوران - الجيزةمحمد صالح الكطام749

750
ابن أحمد القاسم الفندي 

الحوامدة
11/5/2011حوران - الحارة

11/5/2011حوران - الحارةابن زين الجراد751

11/5/2011حوران - الحارةأحمد سليمان الفروح752

التاريخ غير مؤكدحوران - الحارةأمجد قواريط753

التاريخ غير مؤكدحوران - الحارةثائر يحيى مرھج754

11/5/2011حوران - الحارةردينة خو&ني755

11/5/2011حوران - الحارةرسمية سعيد الزلقنة756

11/5/2011حوران - الحارةرمزي الحوامدة757

11/5/2011حوران - الحارةرنا مراد758

759
زوجة الدكتور بسام محمد 

عارف اللكود
13/5/2011حوران - الحارة

11/5/2011حوران - الحارةزوجة عيسى اللكود760

23/3/2011حوران - الحارةسمير قنبس761

1329/4/2011 عاماً حوران - الحارةصالح أحمد الخطيب762

11/5/2011حوران - الحارةصفاء نبيل الجراد763

23/3/2011حوران - الحارةعبد هللا الجراد764

11/5/2011حوران - الحارةعبدالرحمن خير الجراد765

766
عبدالرحمن محمد خير 

الموال
11/5/2011حوران - الحارة

1519/5/2011 عاماً - من ذوي ا&حتياجات الخاصةحوران - الحارةفؤاد فروخ767

حوران - الحارةمحمد رشراش الجراد768
مدرس - 47 عاماً - شوھد رجال ا0من وھم يعتقلونه وھو 
بحالة حرجة جدا بعد اط�ق النار عليه ثم وجدت جثته بين 

الجثث
23/3/2011

2320/5/2011 عاماً - مصلح سياراتحوران - الحارةمحمد سامي القنبس769

11/5/2011حوران - الحارةمحمد علي حسين الجاھل770

771
محمد موسى إسماعيل 

الجراد
حوران - الحارة

مجند في الفرقة الرابعة - رفض اط�ق الرصاص على 
المتظاھرين في بانياس فاعدم ميدانيا

10/4/2011

772
منذر رنس حواش قنبس 

الشمري
نبأ ا&ستشھاد غير مؤكدحوران - الحارة
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2223/3/2011 عاماً حوران - الحارةمنذر عمرو773

23/3/2011حوران - الحارةمنذر قنبس774

775
الدكتور سعيد عبد الغفور 

الحريري
30/5/2011حوران - الحراك

30/5/2011حوران - الحراكايھم أحمد الحريري776

نبأ ا&ستشھاد غير مؤكدحوران - الحراكأحمد فواز أبو صافي777

23/3/2011مھندسحوران - الحراكأشرف أحمد المسالمة778

23/3/2011حوران - الحراكأشرف عبد العزيز ص�ح779

23/3/2011حوران - الحراكجمال الجربوعي780

نبأ ا&ستشھاد غير مؤكدحوران - الحراكجمال محمد علي إمام781

التاريخ غير مؤكدحوران - الحراكرامز الكفري782

23/3/2011حوران - الحراكرامي حسن الحريري783

نبأ ا&ستشھاد غير مؤكدحوران - الحراكط�ل الفاضل784

نبأ ا&ستشھاد غير مؤكدحوران - الحراكمجدي راكان التركماني785

30/5/2011مھندسحوران - الحراكمحمد الحريري786

شيع في 29/4/2011حوران - الحراكمحمد الغباغبي787

23/3/2011حوران - الحراكمحمد أحمد الس�مات788

16/4/2011مجند - أعدم لرفضه ضرب متظاھرين في بانياسحوران - الحراكمحمد رضوان القومان789

نبأ ا&ستشھاد غير مؤكدحوران - الحراكمحمد علي الس�مات790

حوران - الحراكمحمد قومان791
مجند في الفرقة الرابعة - الحرس الجمھوري - استشھد جراء 

التعذيب بالكھرباء بعد رفضه إط�ق النار على المتظاھرين في 
مدينة بانياس وشيع جثمانه في مدينة الحراك

17/4/2011

22/4/2011حوران - الحراكمحمد مصطفى رعد792

31/5/2011شقيق أيھم الحريريحوران - الحراكھيثم أحمد الحريري793

30/5/2011حوران - الحراكوليد الحمادي794

نبأ ا&ستشھاد غير مؤكدشيخحوران - الحراكوھيب العدوي795

29/4/2011حوران - السھوةإبراھيم يونس الحمصي796

11/4/2011مساعد - متزوج وله ولدان - أعدم في بانياسحوران - السھوةسامر ج�د797

798
عبد الجواد بركات 

التركماني
29/4/2011حوران - السھوة

29/4/2011حوران - السھوةھشام عبد الحميد السويداني799
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29/4/2011حوران - الشيخ مسكين[....] الصفدي800

23/4/2011حوران - الشيخ مسكينأمجد عوض الحسين801

29/4/2011حوران - الشيخ مسكينأيمن ا0حمد802

29/4/2011حوران - الشيخ مسكينأيمن الفاعوري أبو ش�ش803

29/4/2011حوران - الشيخ مسكينأيمن ش�ش ا0حمر804

29/4/2011حوران - الشيخ مسكينع�ء توفيق العبسي805

29/4/2011حوران - الشيخ مسكينع�ء محمد العبسي806

23/4/2011حوران - الشيخ مسكينعمر أحمد الحريري807

شيع في 7/5/2011شرطيحوران - الشيخ مسكينمحمد معروف808

25/3/2011حوران - الصنمينأحمد الزعبي809

17/5/2011حوران - الصنمينأحمد أمين السالم810

نبأ ا&ستشھاد غير مؤكدحوران - الصنمينأحمد يحيى الزعبي811

نبأ ا&ستشھاد غير مؤكدحوران - الصنمينأنور شتار812

25/3/2011حوران - الصنمينسمير اللباد813

نبأ ا&ستشھاد غير مؤكدحوران - الصنمينط�ل الحشار814

23/6/2011حوران - الصنمينط�ل جاموس815

25/3/2011حوران - الصنمينعروة الشريف816

نبأ ا&ستشھاد غير مؤكدحوران - الصنمينعروة محمد817

نبأ ا&ستشھاد غير مؤكدحوران - الصنمينعلي الكسواني818

20/5/2011حوران - الصنمينعلي خميس القب�ن819

نبأ ا&ستشھاد غير مؤكدحوران - الصنمينفادي يوسف الذياب820

نبأ ا&ستشھاد غير مؤكدحوران - الصنمينفراس سمير اللباد821

25/3/2011حوران - الصنمينقاسم محمد العتمة822

25/3/2011حوران - الصنمينمحمد ج�ل الزعبي823

نبأ ا&ستشھاد غير مؤكدحوران - الصنمينمحمد حسني ا0سعد824

25/3/2011حوران - الصنمينمحمد حسين الشريف825

التاريخ غير مؤكدحوران - الصنمينمحمد فارس الزعبي826

25/3/2011حوران - الصنمينمحمد معمر الحمودي827

نبأ ا&ستشھاد غير مؤكدحوران - الصنمينمحمد نجدات عنيزان828
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نبأ ا&ستشھاد غير مؤكدحوران - الصنمينمحمود الحشار829

نبأ ا&ستشھاد غير مؤكدحوران - الصنمينمعمر جميل الحمودي830

25/3/2011حوران - الصنمينمھند إبراھيم الذياب831

نبأ ا&ستشھاد غير مؤكدحوران - الصنمينمھند يوسف الذياب832

833
ص�ح عبد الرحمن 

الحريري
نبأ ا&ستشھاد غير مؤكدحوران - الصورة

نبأ ا&ستشھاد غير مؤكدحوران - الصورةمحمد عبد الرحمن الحريري834

نبأ ا&ستشھاد غير مؤكدحوران - الصورةياسر الفروح835

29/4/2011حوران - الطيبةحمود عبد العزيز الزعبي836

837
خالد عبد الرحمن الزعبي 

أبو نعمة
29/4/2011استشھد عند جسر صيدا لمحاولته فك الحصار عن درعاحوران - الطيبة

29/4/2011حوران - الطيبةخديجة إبراھيم شمو838

29/4/2011حوران - الطيبةخليل يحيى بجبوج839

29/4/2011حوران - الطيبةرزق عيسى شبيب المسالمة840

29/4/2011استشھد عند جسر صيدا لمحاولته فك الحصار عن درعاحوران - الطيبةرياض الزعبي841

29/4/2011حوران - الطيبةرياض محمد أبو العوف842

29/4/2011حوران - الطيبةزاھر أحمد ذياب العياش843

29/4/2011حوران - الطيبةزھير علي قطيفان844

29/4/2011حوران - الطيبةعيسى محمد عامر غز&ن845

شيع في 18/5/2011مواليد 1987حوران - الطيبةغازي أحمد الح�ق846

28/4/2011حوران - الطيبةغسان الرجا المسالمة847

28/4/2011حوران - الطيبةفؤاد إبراھيم المسالمة848

29/4/2011حوران - الطيبةفؤاد أحمد الجابر ابازيد849

29/4/2011حوران - الطيبةفيصل خضر المسالمة850

851
محمد أحمد عبدالعزيز 

الزعبي
29/4/2011استشھد عند جسر صيدا لمحاولته فك الحصار عن درعاحوران - الطيبة

5/4/2011حوران - الطيبةمحمد خالد الزعبي852

29/4/2011حوران - الطيبةمحمد عبد العزيز الزعبي853

29/4/2011استشھد عند جسر صيدا لمحاولته فك الحصار عن درعاحوران - الطيبةيوسف محمد الزعبي854

نبأ ا&ستشھاد غير مؤكدحوران - الغاربة الشرقيةقاسم ھيثم ثلجة855
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29/4/2011حوران - الغرية الشرقية[....] المدد856

29/4/2011حوران - الغرية الشرقيةابن أبو علي الغنيم857

29/4/2011إمام وخطيبحوران - الغرية الشرقيةخالد زين العابدين858

859
زھير عبد الرحيم الشحادة 

الزعبي
29/4/2011حوران - الغرية الشرقية

29/4/2011حوران - الغرية الشرقيةعمر أبو حوران860

29/4/2011حوران - الغرية الشرقيةمحمد ناجي الزعبي861

29/4/2011حوران - الغرية الشرقيةمحمود الزعبي862

التاريخ غير مؤكدأصيب في 29\4\2011 وترك بدون ع�جحوران - الغرية الشرقيةمحمود عبد المجيد رفاعي863

29/4/2011حوران - الغرية الشرقيةمعمر الوحش864

20/5/2011حوران - الغرية الشرقيةمھند الرحمون865

29/4/2011حوران - الغرية الشرقيةمؤيد الزعبي866

التاريخ غير مؤكدحوران - الكحيلأحمد يوسف الشب�ق867

اختطف في 29/4/2011مواليد 1979حوران - الكركأحمد محمود قداح868

8/4/2011حوران - الكركطه الس�مة869

نبأ ا&ستشھاد غير مؤكدحوران - الكرك الشرقيطه سليمان الس�مات870

2926/4/2011 عاماً حوران - الكرك الشرقيعصام مصطفى الترك871

نبأ ا&ستشھاد غير مؤكدحوران - الكرك الشرقيمحمد أحمد حسين الغباغبي872

التاريخ غير مؤكدحوران - المحطةساطع احسان ھنيدي873

29/4/2011حوران - المسيفرةأبو حاتم شرع الزعبي874

7/5/2011إستشھدت أثناء مظاھرة نسائية للمطالبة با_فراج عن المعتقلينحوران - المسيفرةأح�م حويسكية875

30/3/2011توفي متأثرا بجروحهحوران - المسيفرةأحمد نجدات عنيزان الزعبي876

شيع في 2725/5/2011 عاماً حوران - المسيفرةأسامة حسين الزعبي877

878
بشير عبد الرحمن عبد 

الرزاق الزعبي
حصار درعاحوران - المسيفرة

20/5/2011حوران - المسيفرةحسام أحمد الطه الزعبي879

24/5/2011حوران - المسيفرةسمير صالح الزعبي880

29/4/2011 حوران - المسيفرةصالح جبر الزعبي881

3/5/2011أستشھد تحت التعذيبحوران - المسيفرةمحسن خالد الزعبي882

أصيب في 6829/4/2011 عاماً حوران - المسيفرةمحمد حسن الزعبي883
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اختطف في 29/4/2011حوران - المسيفرةمحمد حسين الزعبي884

29/4/2011حوران - المسيفرةمحمد فايز الزعبي885

30/3/2011حوران - المسيفرةمحمد نجدت الزعبي886

شيع في 26/5/2011مترجمحوران - المسيفرةمحمود أحمد العبد الرحمن887

888
محمود أحمد عبدالرحمن 

الزعبي
شيع في 7521/5/2011 عاماً حوران - المسيفرة

23/5/2011حوران - المسيفرةمحمود عبدالرحمن889

3229/4/2011 عاماً حوران - المسيفرةنادر أحمد الزعبي890

891
نذير عبد الحكيم عبد القادر 

الزعبي
شيع في 2018/5/2011 عاماً حوران - المسيفرة

29/4/2011حوران - المسيفرةنور محمد قسيم الزعبي892

2322/4/2011 عاماً - قرية النشابيةحوران - النشابيةحسن جبر ق�ع893

2822/4/2011 عاماً حوران - النشابيةزكريا إسماعيل زيد&ني894

حوران - النشابيةشادي إبراھيم برو895
طالب جامعي بكلية الحقوق جامعة دمشق - العاماً الثالثة - 

أستشھد في مظاھرات دوما
26/4/2011

3726/4/2011 عاماً حوران - النعيمةأحمد محمد جمعة العبود896

2422/4/2011 عاماً حوران - النعيمةمحمد عبد الرحمن ق�ع897

27/4/2011حوران - النعيمةموسى الرحيل898

20/5/2011حوران - اليادودةمحمد خضر العيسى899

29/4/2011حوران - اليادودةمحمد موسى الزوباني900

فترة حصار درعاحوران - انخلالحسن العباس901

15/5/2011حوران - انخلالشيخ إبراھيم طه الغوثاني902

15/5/2011حوران - انخلالشيخ حافظ الناصر903

15/5/2011حوران - انخلالع�مة ابو الحسن العباس904

8/4/2011حوران - انخلإبراھيم صلوع905

فترة حصار درعاحوران - انخلإحسان عبدالرحيم ابو صلوع906

15/5/2011حوران - انخلأم إبراھيم الداخول907

فترة حصار درعاحوران - انخلأنور رسمي فندي908

29/4/2011حوران - انخلباسل ....909

15/5/2011حوران - انخلخالد الذيابي910

15/5/2011حوران - انخلرامي علي ناصر911
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15/5/2011حوران - انخلرزق الداغر912

1/4/2011حوران - انخلضياء الشمري913

فترة حصار درعاحوران - انخلطارق ياسين الخطيب914

حوران - انخلعبد الباسط العباس915
إمام أحد الجوامع - تم إعدامه بالمشنقة واط�ق طلقات في 

صدره
15/5/2011

فترة حصار درعاحوران - انخلعبدالرحمن الكردي916

15/5/2011حوران - انخلع�ء الشمري917

15/5/2011حوران - انخلعواد الفنير918

فترة حصار درعاحوران - انخلماھر الفروان919

15/5/2011حوران - انخلمحمد عبد اللطيف الناصر920

فترة حصار درعاحوران - انخلمحمد عبدالرحيم ابو صلوع921

مايو 2011حوران - انخلمحمد علوه922

مايو 2011حوران - انخلمحمد فريد الريابي923

15/5/2011حوران - انخلمحمود عواد الفنير924

15/5/2011حوران - انخلمصطفى رشدان925

فترة حصار درعاحوران - انخلملكه العللوه926

فترة حصار درعاحوران - انخلمھدي الفروان927

15/5/2011حوران - انخلنديم العيد928

15/5/2011حوران - انخلھيثم الشمري929

شيع في 2318/5/2011 عاماً حوران - بصرى الشامأحمد قاسم البلخي930

نبأ ا&ستشھاد غير مؤكدحوران - بصرى الشامثائر يوسف منوخ المقداد931

932
عوض قاسم العليان 

الحريري
29/4/2011حوران - بصرى الشام

13/5/2011حوران - بصرى الشاممجد إبراھيم الرفاعي933

29/4/2011حوران - بصرى الشاممحمد البلخي934

22 عاماً حوران - بصرى الشاممحمد الغزاوي935
وصلت الجثة في 

17/5/2011

نبأ ا&ستشھاد غير مؤكدحوران - بصرى الشامنورس صفوان المقداد936

نبأ ا&ستشھاد غير مؤكدحوران - بصرى الشاميوسف عبد الرؤوف المقداد937

29/4/2011حوران - تسيلحسن المصري938

26/4/2011حوران - تسيلرائد محمود المصري939
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59/5/2011 سنواتحوران - تسيلھ�ل خالد الصالح940

التاريخ غير مؤكدمجند - رفض إط�ق النار على المتظاھرين في درعاحوران - تل شھابإيليا قريو941

فترة حصار درعاحوران - جاسمإسماعيل عدنان جباوي942

فترة حصار درعاحوران - جاسمأحمد محمد رافع الجلم943

فترة حصار درعاحوران - جاسمأنس علي الحاج علي944

فترة حصار درعاحوران - جاسمخديجة الشامخ945

فترة حصار درعاحوران - جاسمعبدهللا ھ�ل الجلم946

10/5/2011حوران - جاسمعدنان إبراھيم غياض947

فترة حصار درعاحوران - جاسمعمار يوسف الغياض948

فترة حصار درعامدرسةحوران - جاسمفاطمة الصلخدي949

فترة حصار درعا22 عاماً حوران - جاسمفاطمة قاسم المطاوعة950

فترة حصار درعاحوران - جاسمفراس أحمد الحلقي951

فترة حصار درعاحاول تشغيل مولد كھرباء فقنصه قناصة النظامحوران - جاسممالك رياض الغياض952

10/5/2011حوران - جاسمماھر غياض953

فترة حصار درعازوجة يعقوب الصلخديحوران - جاسممحاسن الزعبي954

فترة حصار درعاحوران - جاسممحمد إبراھيم الصباح955

حوران - جاسممحمد صياح عكاشة956
11/5/2011

نبأ ا&ستشھاد غير مؤكد

29/4/2011حوران - جاسممھند أحمد أبو المطر957

10/5/2011حوران - جاسمنضال محمد الصلخدي958

10/5/2011حوران - جاسمھود أحمد جمال الجلم959

فترة حصار درعازوجة عدنان قناطرةحوران - جاسميمان كوساني960

فترة حصار درعاحوران - جاسميوسف حسين حماده961

23/4/2011حوران - جلينماھر النجار962

التاريخ غير مؤكدتم قنصه من قبل قوات ا0من السورية - لديه أربعة أطفالحوران - حيطأمين المصري963

التاريخ غير مؤكدحوران - خربة غزالةأدھم طه بديوي964

حوران - خربة غزالةأكرم محمود معروف965
مواليد 1970 متزوج وله أربعة أو&د - رتبة مقدم - استشھد 

في حمص
شيع في 9/5/2011

23/3/2011حوران - خربة غزالةحيان حاج على966

23/3/2011حوران - خربة غزالةزكريا الحميدي967

23/3/2011حوران - خربة غزالةفادي فارس المصري968
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23/3/2011حوران - خربة غزالةمعتز ناجي ابو زايد969

التاريخ غير مؤكدحوران - خربة غزالةنسيم أحمد العمور970

23/3/2011حوران - خربة غزالةنضال فارس971

972
إبراھيم محمد متعب 

العاسمي
23/4/2011حوران - داعل

27/5/2011حوران - داعلأحمد يونس الجاموس973

23/4/2011حوران - داعلباسل عوير974

8/5/2011حوران - داعلتمام العاسمي975

23/4/2011حوران - داعلجمال قنبر976

29/4/2011حوران - داعلرضوان جميل شحادات977

29/4/2011حوران - داعلرعد فواز الحزوم978

8/5/2011حوران - داعلعاطف كنكري979

8/5/2011حوران - داعلعيسى النصر980

981
فرزات عليان الف�ح 

الجاموس
27/5/2011حوران - داعل

27/5/2011حوران - داعلقصي حامد يونس الجاموس982

التاريخ غير مؤكدحوران - داعلمالك أبوزيد983

حوران - داعلمحمد خالد رشيد القطليش984
مجند في ا0من العسكري - أعدم لرفضه المشاركة في قمع 

المتظاھرين
30/5/2011

29/4/2011حوران - داعلمحمد شحادة985

986
محمد محمود يوسف 

القويدر جاموس
29/4/2011حوران - داعل

22/4/2011حوران - داعلوليد خو&ني987

29/4/2011حوران - سحمحسن كمال الطعاني988

22/4/2011حوران - سحموائل العربيني989

29/4/2011حوران - صيداإبراھيم رجا الحسين990

التاريخ غير مؤكدحوران - صيداأحمد الغزاوي991

17/5/2011مواليد 1990 - عازب - شرطي - استشھد في حمصحوران - صيداأحمد جمعة حسين992

29/4/2011حوران - صيداأحمد جميل الھزاع الحريري993

20/5/2011مواليد 1974حوران - صيداأحمد عايش جب�وي994

29/4/2011حوران - صيداحسن عبد الرحمن الرفاعي995
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996
عبد الحليم حسن الرجى 

المحاميد
29/4/2011حوران - صيدا

29/4/2011حوران - صيداعبد الرحمن جبر الزعبي997

29/4/2011حوران - صيداعبد الرحمن منير معروف998

29/4/2011حوران - صيدامجدي محمد حسين الغوازي999

23/4/2011حوران - صيدامحمد ياسين البرم1000

23/4/2011حوران - صيدامحمود الرفاعي1001

التاريخ غير مؤكدحوران - صيداياسين مجارير1002

29/4/2011حوران - طفسزياد عمر حريدين1003

29/4/2011حوران - طفسسليمان راكان عثمان1004

29/4/2011حوران - طفسشادي موسى قناة1005

29/4/2011حوران - طفسصدام مصطفى العلي1006

حوران - طفسعصام محمد حسن1007
شرطي - مواليد 1979م - متزوج وله ولدان - إستشھد في 

محافظة حمص
15/4/2011

23/3/2011حوران - طفسعلي الرواشدة1008

نبأ ا&ستشھاد غير مؤكدحوران - طفسعلي أحمد الرواشدة1009

2/5/2011أستشھد  متأثرا بجروحه من جمعة الغضب في 29\4\2011حوران - طفسفھد السوفاني1010

25/3/2011حوران - طفسكمال بردان1011

29/4/2011حوران - طفسمحمد أيمن البردان1012

نبأ ا&ستشھاد غير مؤكدحوران - طفسنايف حسن النابلسي1013

نبأ ا&ستشھاد غير مؤكدحوران - عتمانإبراھيم جميل المحاميد1014

2622/4/2011 عاماً حوران - عتمانمحمود حمادة  درويش1015

23/3/2011حوران - عدوانإبراھيم علي الحاري1016

23/3/2011حوران - علماعبد الناصر المسالمة1017

التاريخ غير مؤكدحوران - علماعبد الناصر مسلماني1018

23/3/2011حوران - علماعمر محمد الحريري1019

27/5/2011حوران - علماياسين الكردي1020

11/5/2011حوران - غصمالمحمد1021

1927/4/2011 عاماً حوران - كحيلنشأت عبد هللا القداح1022

2523/6/2011 عاماً حوران - كحيلھاني أحمد كربوج1023
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1520/5/2011 عاماً حوران - كناكرأحمد مضر الحسن1024

29/4/2011حوران - محجةمحمد سليمان أيوب1025

9/5/2011حوران - معربةبسام ساري ا0سعد1026

حصار درعاحوران - معربةسامي محمد مقبل المسالمة1027

10/4/2011مجند - أعدم لرفضه إط�ق النار على المتظاھرين في بانياسحوران - معربةمراد الحجو1028

20/5/2011حوران - نامريوسف ا0سعد1029

29/4/2011حوران - نمرمروان خلف الرفاعي1030

التاريخ غير مؤكدحوران - نوىخالد الدھوس (أبو السل )1031

23/4/2011حوران - نوىخالد قاسم ذيب1032

821/5/2011 سنواتحوران - نوىزھير عبدهللا العمار1033

23/4/2011حوران - نوىع�ء الجنادي1034

23/4/2011حوران - نوىفادي الصقر1035

23/4/2011حوران - نوىفادي صغير1036

1723/4/2011 عاماً حوران - نوىفادي عمارين1037

23/4/2011حوران - نوىفادي قاسم دھيس1038

23/4/2011حوران - نوىقاسم دھيس1039

التاريخ غير مؤكدحوران - نوىماجد الصقر1040

5/5/2011حوران - نوىماھر محمد الجھماني1041

23/4/2011حوران - نوىماھر محمد صدر1042

23/4/2011حوران - نوىمحمد عمارين1043

30/3/2011درعا[....] زطيمة1044

فترة حصار درعادرعااسماعيل البلخي1045

1223/3/2011 عاماً درعاإبتسام محمد قاسم المسالمة1046

23/3/2011 مجزرة المسجد العمريدرعاإبراھيم النعسان1047

26/4/2011شيخدرعاإبراھيم أبو نبوت1048

8/4/2011درعاإسماعيل أحمد إبراھيم1049

نبأ ا&ستشھاد غير مؤكددرعاإياد علي الرشيدات1050

التاريخ غير مؤكددرعاإياد علي أبا زيد1051

29/4/2011درعاإياد مؤيد دلوع1052
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29/4/2011درعاأحمد الرشيد المسالمة1053

8/4/2011درعاأحمد صقر1054

29/4/2011درعاأحمد عبد هللا المسالمة1055

29/4/2011من سكان مخيم النازحين من الجو&ن المحتل بدرعادرعاأحمد محمد السرحان1056

28/4/2011درعاأحمد محمد المسالمة1057

نبأ ا&ستشھاد غير مؤكددرعاأحمد محمد خير أبو نبوت1058

28/4/2011درعاأحمد محمد زريقات1059

5/3/2011درعاأسامة المسالمة1060

30/4/2011مھندس - ابن الشيخ احمد الصياصنةدرعاأسامة أحمد الصياصنة1061

3/5/2011درعاأمجد عيسى المحاميد1062

1222/4/2011 عاماً - أصيب بطلق ناري في الرقبةدرعاأنور فاضل العبيد1063

25/4/2011ابن أحمد الشقراندرعاأيمن الشقران1064

23/3/2011درعاأيمن ياسين قطيفان1065

28/4/2011درعاباسل جدعان اكراد1066

28/4/2011درعاباسل محمد المصري1067

29/4/2011درعاباسم محمد جدعان الكراد1068

406/5/2011 عاماً درعابشار رزق أبازيد1069

8/4/2011درعابشار محمد عزيزة الحاري1070

23/3/2011مجزرة المسجد العمريدرعاب�ل ابو نبوت1071

29/4/2011درعاتيسير إسماعيل الكراد1072

6/5/2011ابن المختار سابقاً درعاجابر الحمدان أبازيد1073

28/4/2011درعاجمال متعب أبو نبوت1074

8/4/2011درعاجمال موسى أبا زيد1075

28/4/2011درعاجھاد عبده الجھماني1076

28/4/2011درعاجھاد عبده بجبوج1077

23/3/2011درعاحاتم محاميد1078

28/4/2011درعاحازم طاھر1079

التاريخ غير مؤكددرعاحامد المرة1080

23/3/2011درعاحامد المسالمة1081
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28/4/2011درعاحسام فوزي الحمادي1082

29/4/2011درعاحسن عدنان الكراد1083

8/4/2011درعاحسين العميان1084

23/3/2011درعاحميد أبو نبوت1085

نبأ ا&ستشھاد غير مؤكددرعاخالد عباس سعد المحاميد1086

23/3/2011درعاخالد عبدهللا المحاميد1087

28/4/2011 فلسطينيدرعاخالد علي المحمد1088

8/4/2011درعاخلف منصور المحاميد1089

23/3/2011توفي متأثرا بجروحه - مجزرة الجامع العمريدرعاخليل أيمن زطيمة1090

30/3/2011درعاخليل لطيمة1091

23/3/2011درعارائد أحمد الحمصي1092

خ�ل اجتياح درعادرعارأفت المحاميد1093

التاريخ غير مؤكددرعارأفت أحمد كراد1094

12/5/2011استشھد تحت التعذيب على أيدي قوات ا0من - 60 عاماً درعارزق العقيل الصياصنة1095

13/5/2011درعارزق غيثان أبا زيد1096

1097
رس�ن عبد الرحيم 

الحريري
8/4/2011درعا

17/5/2011درعارياض الكسواني1098

1725/3/2011 عاماً درعاسبتة أكراد1099

368/5/2011 عاماً - أم لطفليندرعاسحر موسى المحاميد1100

28/4/2011درعاسمير أحمد ابازيد1101

نبأ ا&ستشھاد غير مؤكددرعاشادي نھار مسلماني1102

1526/4/2011 عاماً درعاشيزار عماد البتك1103

8/4/2011طفل عمره أقل من عام - إختناقاً بالغازدرعاصالح بشير عللوه1104

التاريخ غير مؤكددرعاصالح خضر المسالمة1105

التاريخ غير مؤكد14عاماً درعاصيتة نايف ا0كراد1106

شيع في 25/4/2011درعاضياء أحمد حمادة أبازيد1107

19/5/2011مواليد 1988درعاطالب خالد ابازيد1108

23/3/2011مجزرة العمريدرعاطاھر المسالمة1109

7/5/2011فلسطيني - متزوج وله ث�ث اطفالدرعاطلب سليمان طلب أبو شلحة1110
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درعاطه السكري1111
دكتور - أستشھد بعد إط�ق النار على سيارة ا_سعاف من قبل 

قوات ا0من
8/4/2011

23/3/2011درعاعباس سعد المحاميد1112

29/4/2011درعاعبد الرحمن الرفاعي1113

8/4/2011درعاعبد الرحمن القطيفان1114

التاريخ غير مؤكددرعاعبد الرحمن صالح1115

8/4/2011درعاعبد الرحمن ص�ح الحمادي1116

8/4/2011درعاعبد الرحمن ھادي1117

نبأ ا&ستشھاد غير مؤكددرعاعبد الغني ا0كراد1118

26/4/2011فلسطينيدرعاعبد اللطيف الوشاحي1119

29/4/2011درعاعبد المحسن شحادة أبازيد1120

التاريخ غير مؤكددرعاعبدو علي حمد1121

نبأ ا&ستشھاد غير مؤكددرعاعبدو مصطفى الشريف1122

نبأ ا&ستشھاد غير مؤكددرعاعدنان أكراد1123

التاريخ غير مؤكددرعاعدنان محمد الشحادة الكراد1124

التاريخ غير مؤكددرعاعزيز أبو نبوت1125

29/4/2011درعاعصام فيصل جوابرة1126

شيع في 21/5/2011ام ولد - مجزرة جسر صيدادرعاع�ء فايز الرفاعي1127

26/4/2011درعاعلي أكراد1128

28/4/2011فلسطينيدرعاعلي سمير ا0حمد1129

23/3/2011دكتور - مجزرة العمريدرعاعلي غصاب المحاميد1130

درعاعمار ياسر دلوع1131
عسكري - استشھد في  حمص بسبب رفضه إط�ق النار على 

أھالي باب عمرو
11/5/2011

8/4/2011درعاعيد صالح العيد1132

نبأ ا&ستشھاد غير مؤكددرعاعيسى محمد الكردي1133

8/4/2011درعاغسان الحاري1134

نبأ ا&ستشھاد غير مؤكددرعاغسان المحاميد1135

30/5/2011الشاب الذي صور حادثة قتل المرأة وابنھا على الدراجة الناريةدرعاغسان رجا المسالمة1136

28/4/2011درعافادي سليم ابازيد1137

فترة حصار درعادرعافارس محاميد1138
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17/5/2011درعافائق مطاوع1139

28/4/2011درعافراس علي جمعة1140

8/4/2011درعاقاسم محمد النصيرات1141

8/4/2011درعاكمال أبا زيد1142

1143
مالك أحمد أبو العيون 

محاميد
درعا

استشھد متأثراُ بجراحه نتيجة _صابته في بداية أيام ا&قتحام 
لدرعا البلد - أخ للشھيد محمد أحمد أبو العيون

12/5/2011

23/3/2011درعامالك محمود مفضي الكراد1144

نبأ ا&ستشھاد غير مؤكددرعاماھر المسالمة1145

8/5/2011درعاماھر مأمون عياش1146

2/5/2011درعامثقال النوري أبا زيد1147

8/4/2011درعامحمد الجھماني1148

8/4/2011درعامحمد الص�حين1149

التاريخ غير مؤكددرعامحمد الغز1150

11/5/2011درعامحمد القواريط1151

درعامحمد المصري1152
تم قتله مع والدته بواسطة ا&من وھم يركبون دراجة نارية 

بحي السد شرقي
29/4/2011

5/3/2011درعامحمد إسماعيل المسالمة1153

23/3/2011درعامحمد أبو نبوت1154

23/3/2011مجزرة العمريدرعامحمد أبوعون1155

8/4/2011درعامحمد أحمد الراسب1156

23/4/2011درعامحمد أحمد الزعبي1157

26/4/2011درعامحمد أحمد النعيمي1158

1159
محمد أحمد أبو العيون 

محاميد
نبأ ا&ستشھاد غير مؤكددرعا

8/4/2011مھندسدرعامحمد بشار عزيزة1160

نبأ ا&ستشھاد غير مؤكددرعامحمد خلف أبو جلدة1161

8/4/2011درعامحمد ص�ح الحمادي1162

8/4/2011درعامحمد ص�ح عيد المصري1163

17/5/2011درعامحمد عدنان جباوي1164

8/4/2011درعامحمد عزمي خلف1165

نبأ ا&ستشھاد غير مؤكددرعامحمد علي أبا زيد1166
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28/4/2011درعامحمد عمران عللو1167

8/4/2011درعامحمد عيد الزعبي1168

29/4/2011سكان مخيم درعا من أھالي الجو&ن المحتلدرعامحمد فاعور الرشيد1169

23/3/2011درعامحمد مصطفى دلوع1170

نبأ ا&ستشھاد غير مؤكددرعامحمد منصور المحاميد1171

درعامحمد موفق دخل هللا1172
ممرض - استشھد بعد إط�ق النار على سيارة ا_سعاف من 

قبل قوات ا0من
8/4/2011

3/5/2011درعامحمد ياسين قطيفان1173

التاريخ غير مؤكددرعامحمود حسين عشيات1174

التاريخ غير مؤكددرعامحمود قطيش جوابرة1175

شيع في 25/4/2011استشھد تحت التعذيبدرعامرشد راكان ابازيد1176

نبأ ا&ستشھاد غير مؤكددرعامصعب أحمد المحاميد1177

23/3/2011درعامنذر أحمد الحمادي1178

1179
منذر موسى العلوان 

المحاميد
29/4/2011درعا

نبأ ا&ستشھاد غير مؤكددرعامھاب نايف أبازيد1180

28/4/2011درعامھند العودة هللا مسالمة1181

29/4/2011درعامھند أحمد الجابر ابازيد1182

29/4/2011درعامھند محمد سويدان1183

29/4/2011درعاموسى أحمد حسين العياش1184

639/4/2011 عاماً - استشھد متأثراً بجرحهدرعاموسى صالح المسالمة1185

8/4/2011درعاموفق الدخلة1186

نبأ ا&ستشھاد غير مؤكد14 عاماً درعامؤمن منذر المسالمة1187

8/5/2011درعامؤيد ماھر عياش1188

29/4/2011درعامؤيد محمود الرفاعي1189

23/3/2011درعانايف حسين ا0بازيد1190

29/4/2011درعانايف مرشد جوابرة1191

29/4/2011درعاھاني وجيه مشحم المحاميد1192

29/4/2011درعاھديل إبراھيم بجبوج1193

28/4/2011درعاھيثم إبراھيم المسالمة1194

29/4/2011تم قتلھا من قبل ا0من بحي السد شرقيدرعاوالدة محمد المصري1195
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8/4/2011درعاوائل أحمد القائم1196

23/3/2011فلسطينيدرعاوسام أمين الغول1197

1198
وسيم محمد العطا هللا 

المسالمة
8/4/2011درعا

درعاوفاء الدغيم1199
مھندسه - كانت حامل وقام ا&من بمنعھا من دخول المشفى 

وھي في حالة حرجة فاستشھدت
28/5/2011

26/4/2011فلسطينيدرعاياسر الحسين1200

8/4/2011درعاياسر خلف العاسمي1201

8/4/2011درعاياسر عطا هللا النابلسي1202

1203
ياسر محمد محمود العاقل 

ابازيد
29/4/2011درعا

3/5/2011درعاياسين محمد أبا زيد1204

28/4/2011درعايوسف عبد الرزاق دعيبس1205

23/4/2011درعاإبراھيم عاصمي1206

التاريخ غير مؤكددرعاأحمد الحمادي1207

8/4/2011درعاأحمد الدخان المسالمة1208

8/4/2011درعامحمد طه الغزالي1209

8/4/2011درعامحمد طه محمود1210

8/4/2011درعامحمد عبد الرزاق الشرع1211

8/4/2011درعامحمد يوسف أبوالقياص1212

7/5/2011مجند - استشھد في درعادرعايوسف موسى ارشيد اكراد1213

اجتياح درعادرعا البلدإياد أحمد دلوع1214

29/4/2011درعا البلدأحمد خلف المحاميد1215

1216
أحمد عبد هللا العرسان 

المسالمة
نبأ ا&ستشھاد غير مؤكدأبو واصل - 60 عاماً درعا البلد

التاريخ غير مؤكد86 عاماً درعا البلدحسن شحادة أبازيد1217

29/4/2011درعا البلدحسن علي رشيد المسالمة1218

فترة حصار درعا35 عاماً - وجد في المقبرة الجماعيةدرعا البلدسامر عبد الرزاق أبا زيد1219

فترة حصار درعا22 عاماً - وجد في المقبرة الجماعيةدرعا البلدسليمان عبدالرزاق أبا زيد1220

فترة حصار درعا43 عاماً -وجد في المقبرة الجماعيةدرعا البلدسمير عبدالرزاق أبا زيد1221

درعا البلدصيتة المحاميد1222
زوجة الشھيد الحاج عبد الرزاق أبا زيد استشھدت بعد سماع 

خبر استشھاد زوجھا و أو&دھا ا&ربعة
16/5/2011
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5/6/2011درعا البلدطالب جابر حمدان أبازيد1223

1224
عبد الزراق عبدالعزيز أبا 

زيد
فترة حصار درعا68عاماً - استشھد و ابناءه ا&ربعة - وجد في المقبرة الجماعيةدرعا البلد

درعا البلدمحمد عبدالرزاق أبا زيد1225
30 عاماً - أحد أبناء عبد الرزاق أبا زيد - وجد في المقبرة 

الجماعية
فترة حصار درعا

8/4/2011درعا البلدمحمد يوسف الحاري1226

نبأ ا&ستشھاد غير مؤكددمشقفادي الصعيدي1227

11/4/2011مجند - عازب - أُعدم في بانياسدمشقمحمد فرح1228

5/9/2011دمشقوليد حامد طعم هللا ابازيد1229

نبأ ا&ستشھاد غير مؤكددمشق - الحجر ا0سودربيع محمود الھودجي1230

22/4/2011دمشق - الحجر ا0سودعيسى مصطفى الرعد1231

22/4/2011دمشق - الحجر ا0سودمحمد الحمزات1232

22/4/2011دمشق - الحجر ا0سودمحمد عدنان ا}غا1233

22/4/2011دمشق - الحجر ا0سودناصر الحوري1234

التاريخ غير مؤكددمشق - الحجر ا0سودوالدة  أمجد قواريط1235

22/4/2011دمشق - الحجر ا0سوديمان طراد ا}غا1236

29/4/2011دمشق - الصالحيةوسام محمد الحجازي1237

22/4/2011دمشق - القابونأنس الصغير1238

22/4/2011دمشق - القابونخالد الھبول1239

22/4/2011دمشق - القابونسامر جوعانة1240

22/4/2011دمشق - القابونسامر منير جوعانة1241

13/5/2011دمشق - القابونعلي بن علي ديب الھبول1242

22/4/2011دمشق - القابوننزار ماجد الفيومي1243

7/5/2011مساعد أولدمشق - القابوننصر محمد البياع1244

دمشق - القدمرودي ص�ح م� رشيد1245
مجند كردي - استشھد في درعا لرفضه إط�ق النار على 

المتظاھرين
18/5/2011

24/4/2011استشھد متأثرا بجروحهدمشق - القدممراد الشوا1246

3522/4/2011 عاماً - استشھد في الحراك - حوراندمشق - الميدانأسامة الحركي1247

723/4/2011 سنوات - تم قنصھا داخل منزلھادمشق - برزةإسراء محمد يونس1248

نبأ ا&ستشھاد غير مؤكددمشق - برزةأحمد خليفة1249

23/4/2011 دمشق - برزةأحمد خليل اندورة1250

23/4/2011دمشق - برزةأحمد يوسف الترك1251
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دمشق - برزةأسعد ب�ل1252
27 عاماً - متزوج من سبعة أشھر - أصيب برصاصتين واحدة 

في العمود الفقري
13/5/2011

22/4/2011إصابة في القلبدمشق - برزةرشا نزھة1253

22/4/2011دمشق - برزةزكريا وھبة1254

3/6/2011دمشق - برزةصفوان مناف زھراوي1255

شيع في 14/5/2011دمشق - برزةعدنان ب�ل1256

23/4/2011دمشق - برزةعلي قاسم شافعة1257

2923/4/2011 عاماً دمشق - برزةكمال محمود بركات1258

2328/4/2011عاماً دمشق - برزةمحمد طافش1259

3522/4/2011 عاماً دمشق - برزةمحمد عيد عبد الكريم اللو1260

22/4/2011دمشق - برزةمحمد كمال بركات1261

1623/4/2011 عاماً دمشق - برزةمحمد مازن الطبيش1262

مايو 2011قتل على حاجز امنيدمشق - برزةمناف زھراوي1263

22/4/2011دمشق - برزةموفق سليمان1264

7/5/2011دمشق - برزةوائل بكور1265

2623/4/2011 عاماً دمشق - برزةياسر عمر شاويش1266

1524/4/2011 عاماً دمشق - جوبربشير قعدان1267

22/4/2011دمشق - جوبرعمر أحمد الحمصي1268

شيع في 9/5/2011مواليد 1991 - مجند - استشھد في حمصدمشق - جوبركمال ماجد ادريس1269

29/4/2011دمشق - جوبرمحمد عودة السبروجي1270

أبريل 2011دمشق - جوبرمحمد وھبة1271

20/5/2011دير الزورإياد صويلح1272

259/4/2011 عاماً - استشھد في حمصدير الزورأحمد صالح كليب1273

11/4/2011مجند - عازب - أعدم في بانياسدير الزورأحمد علي العلي1274

5/6/2011دير الزورأكرم الخليفان1275

6/5/2011دير الزورحاتم فيحان1276

106/6/2011 سنوات - دھسته سيارة امندير الزورحمزة بللة1277

6/5/2011دير الزورخطاب حويجه الحسين1278

20/5/2011دير الزورصالح عبد هللا الم�1279

5/6/2011دير الزورعبود عاشق المنادي1280
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التاريخ غير مؤكددير الزورعجيل أحمد العجيل1281

نبأ ا&ستشھاد غير مؤكددير الزورعلي العجيل1282

20/5/2011دير الزورعماد صالح العبد هللا1283

225/6/2011 عاماً دير الزورمحمد راغب الصياح1284

9/4/2011قتل في حمصدير الزورمحمود جاسم العكفة1285

9/4/2011قتل في حمصدير الزورمحمود سليمان العكفة1286

3/6/2011دير الزورمرفق سليمان1287

3/6/2011دير الزورمعاذ الركاض1288

9/4/2011استشھد في حمصدير الزوريحيى الصالح1289

التاريخ غير مؤكد 35 عاماً - استشھد في حمصدير الزوريحيى محسن1290

3/6/2011دير الزورمعاذ الركاض1291

275/6/2011 عاماً دير الزورنعيم حبشان1292

دير الزور - الجورةعلي أحمد علي1293
مجند - متزوج وله ولد - رفض اط�ق النار على المتظاھرين 

فاعدم في بانياس
11/4/2011

133/6/2011 عاماً دير الزور - الجورةمحمد صالح الكطام1294

1295
عبد هللا أحمد الس�مة 

الناصر
دير الزور - الحميدية

رقيب في الجيش - قتل بطلقة قناص في الرأس - كان في نوبة 
حراسة في الصنمين في درعا يوم 21 أبريل-  تم إب�غ أھله 

بمقتله من قبل زم�ئه في الجيش
21/4/2011

دير الزور - القوريةمحمد المصري1296
من ذوي ا&حتياجات الخاصة (تخلف عقلي) - اعتقل واستشھد 

تحت التعذيب
شيع في 30/5/2011

11/5/2011رقيب - استشھد في الحارة (حوران)دير الزور - ذيبانأحمد علي الحسين1297

22/4/2011دير حافرجھاد ناظم مشيعيل1298

6322/4/2011 عاماً ريف دمشقأحمد مصطفى عبد الواحد1299

شيع في 4/5/2011مواليد 1987م - متزوج وله طفلة - استشھد في درعا - شرطيريف دمشقأحمد موسى البرتاوي1300

22/4/2011ريف دمشقمحمد ط�ع1301

10/5/2011عقيد ركن - أعدم بسبب رفضه اط�ق النار على المتظاھرينريف دمشقياسين محمد جبر الغبشة1302

8/5/2011من شھداء الباص العائد من لبنان عند تحويلة حمصريف دمشقيوسف عبد هللا حمد1303

25/3/2011ريف دمشق - الزبداني[....] البرھان1304

2527/5/2011 عاماً - متزوجريف دمشق - الزبدانيحسين عبد العزيز زليخا1305

ريف دمشق - الزبدانيمحمود المجدمي1306
شرطي - 22 عاماً - إعدام في ال�ذقية على يد رئيس فرع 

شرطة ال�ذقية
8/4/2011

شيع في 22/5/2011ريف دمشق - الضميربديع قاسم علي1307
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19/5/2011م�زم أول - أعدم لرفضه اط�ق النار على المتظاھرينريف دمشق - الضميرحسان عبدهللا قرش1308

23/4/2011ريف دمشق - الضميرحسن أحمد عيسى1309

التاريخ غير مؤكديوجد على جثته اثار تعذيبريف دمشق - الضميرعبد هللا السيد1310

شيع في 22/5/2011ريف دمشق - الضميرعبدهللا رفاعي السيد1311

نبأ ا&ستشھاد غير مؤكدريف دمشق - الضميرمعاذ نايف ا0بازيد1312

22/5/2011مواليد 1983 - ممرضريف دمشق - الكسوةمحمود أحمد الرشيدات1313

7/5/2011شرطي - متزوج وله ولدان - أستشھد في تلكلخريف دمشق - المشرفة فليطةمحمد علي سقا1314

22/4/2011ريف دمشق - المعضميةإياد صوان1315

22/4/2011ريف دمشق - المعضميةأحمد الشيخ1316

4/5/2011ريف دمشق - المعضميةأحمد محي الدين الدمراني1317

22/4/2011ريف دمشق - المعضميةأحمد محي الدين الغندور1318

22/4/2011ريف دمشق - المعضميةأحمد معتوق1319

22/4/2011ريف دمشق - المعضميةسليمان إبراھيم1320

22/4/2011طفلريف دمشق - المعضميةضياء ھزاع1321

22/4/2011ريف دمشق - المعضميةعبد المنعم عرعورة1322

22/4/2011ريف دمشق - المعضميةع�ء الدين الرفاعي1323

19/5/2011ريف دمشق - المعضميةعمـاد الخطيب1324

شيع في 7/5/2011رقيبريف دمشق - المعضميةغدير نايف ربوع1325

15/5/2011ريف دمشق - المعضميةفايز الواوي1326

22/4/2011ريف دمشق - المعضميةماجد منصور1327

22/4/2011ريف دمشق - المعضميةمازن عرعورة1328

22/4/2011ريف دمشق - المعضميةمحمود معتوق1329

1/4/2011ريف دمشق - المعضميةمحي الدين الدمراني1330

26/4/2011استشھد مع ولديه في مظاھرات دوما - مھندس زراعيريف دمشق - النبكإبراھيم برو (أبو فادي)1331

24/4/2011قتلته قوات ا&من بث�ث رصاصاتريف دمشق - النبكدانيال فوزي1332

22 عاماً ريف دمشق - بقينخالد المبارك1333
وصلت الجثة في يوم 

17/5/2011

شيع في 9/5/2011مواليد 1992 - أعزب - مجند - استشھد في حمصريف دمشق - بقينمحمد مؤيد افندر1334

التاريخ غير مؤكداختفى لفتره ثم تبين انه استشھد برصاصة في قلبهريف دمشق - تل منينعبدهللا عبد الرحمن حمدوش1335
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فترة حصار درعاريف دمشق - جبعدينيونس جابر الم�حمة1336

4/6/2011ريف دمشق - جسرينيحيى رمضان1337

22/4/2011ريف دمشق - حرستاخالد حميد1338

22/4/2011ريف دمشق - حرستاعلي درويش1339

22/4/2011ريف دمشق - حرستاعلي شيخ1340

1820/5/2011 عاماً ريف دمشق - حرستاكامل خالد الشحود1341

22/4/2011ريف دمشق - حرستامحمد أبو دخل هللا1342

23/4/2011ريف دمشق - حموريةإبراھيم خالد1343

17/4/2011ريف دمشق - حموريةمحمد ب�ل السقا1344

267/5/2011 عاماً - أطلق عليه النار وھو على دراجة ناريةريف دمشق - حموريةمحمد ياسين حمزة1345

التاريخ غير مؤكد19 عاماً - مجند - استشھد تحت التعذيب في صيدناياريف دمشق - حموريةمحمود عبد الرزاق عبد ربه1346

20/5/2011ريف دمشق - دارياأحمد زھير العزب1347

25/5/2011قتل على حاجز السومريةريف دمشق - دارياأيمن حمدان خو&ني1348

شيع في 2/6/2011استشھد تحت التعذيبريف دمشق - داريازاھر مبيض1349

22/4/2011ريف دمشق - داريازاھر نصار الشعار1350

22/4/2011ريف دمشق - دارياعمار محمود خو&ني1351

شيع في 7/5/2011عريفريف دمشق - دارياماجد يوسف ديب1352

22/4/2011ريف دمشق - داريامحمد خو&ني1353

2222/4/2011 عاماً - عاماً اولى حقوقريف دمشق - داريامعتز الشعار1354

391/4/2011 عاماً ريف دمشق - دوماإبراھيم المبيض1355

25/3/2011ريف دمشق - دوماإبراھيم صقر1356

22/4/2011ريف دمشق - دوماأحمد الساعور1357

23/4/2011ريف دمشق - دوماأحمد الطبجي1358

23/4/2011ريف دمشق - دوماأحمد شھاب معراوي1359

371/4/2011 عاماً ريف دمشق - دوماأحمد عبد الرحيم رجب فواز1360

1/4/2011ريف دمشق - دومابشير دلوان1361

24/4/2011ريف دمشق - دوماب�ل دوماني1362

23/4/2011ريف دمشق - دوماب�ل شھاب1363

23/4/2011ريف دمشق - دوماحسان يوسف شھاب1364
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23/4/2011ريف دمشق - دوماحسن معراوي1365

ريف دمشق - دوماحيدر علي عز الدين1366
39 عاماً - يدعي ا_ع�م السوري أن الصور التي نشرت عن 

تعذيبه لرفضه إط�ق النار غير صحيحة وانه توفي نتيجة 
تماس كھربائي

1/4/2011

1/4/2011ريف دمشق - دوماخالد الدرة1367

23/4/2011ريف دمشق - دوماخالد صيداوي1368

371/4/2011 عاماً ريف دمشق - دوماخالد محمود البغدادي1369

22/4/2011ريف دمشق - دوماخلدون دروبي1370

22/4/2011ريف دمشق - دوماسمير ق�ع1371

191/4/2011 عاماً ريف دمشق - دوماعرفان عبد المجيد الدرةّ 1372

1/4/2011استشھد متأثرا بجراحهريف دمشق - دوماعمار التيناوي1373

ريف دمشق - دومافارس عبد العزيز جعرش1374
مجند -  استشھد في حمص لرفضه اط�ق النار على 

المتظاھرين
15/5/2011

271/4/2011 عاماً ريف دمشق - دومافؤاد أحمد بلله1375

309/4/2011 عاماً ريف دمشق - دوماماجد الكلس1376

22/4/2011ريف دمشق - دومامازن برخش1377

التاريخ غير مؤكداعتقل على أحد الحواجز ومعه مبلغ ضخم ثم تم قتلهريف دمشق - دومامأمون ابراھيم الطباخ1378

22/4/2011ريف دمشق - دومامحمد الديرواني1379

22/4/2011ريف دمشق - دومامحمد خالد الساعور1380

نبأ ا&ستشھاد غير مؤكدريف دمشق - دومامحمد دروبي1381

22/4/2011ريف دمشق - دومامحمد عبادي1382

1/4/2011ريف دمشق - دومامحمد ع�يا1383

نبأ ا&ستشھاد غير مؤكدريف دمشق - دومامحمد نعيم المقدم1384

1/4/2011ريف دمشق - دومامحمد نور الدين ھرباوي1385

1/4/2011ريف دمشق - دومامحمد نور عبد الھادي1386

26/4/2011ريف دمشق - دومامحمود القادري1387

23/4/2011ريف دمشق - دومانذير الريس1388

1/4/2011ريف دمشق - دومانزار المرجي1389

331/4/2011 عاماً ريف دمشق - دومانعيم عبد المجيد المقدم1390

نبأ ا&ستشھاد غير مؤكدريف دمشق - دومانعيم محمد المقدم 1391

1/4/2011ريف دمشق - دوماياسر أبو اليسر1392

1/4/2011ريف دمشق - دوماياسر أبو عيشة1393
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1394
ياسر جمال مصطفى أبو 

عيشة
371/4/2011 عاماً ريف دمشق - دوما

حزيران 2011ريف دمشق - زاكيةصفوان زھير1395

22/4/2011ريف دمشق - زملكاأحمد المملوك1396

22/4/2011ريف دمشق - زملكاأحمد جبارة1397

ريف دمشق - زملكاحسن مع�1398
شرطي - رفض إط�ق النار على المتظاھرين فأعدم في كفر 
بطنا - تولد  1984 - انتسب إلى جھاز قوى ا0من الداخلي 

عاماً 2005 - أعزب
4/5/2011

22/4/2011ريف دمشق - زملكاعز الدين النداف1399

22/4/2011ريف دمشق - زملكامحمد ماجد الفتال1400

16/5/2011ريف دمشق - سقباأحمد عطايا1401

23/4/2011تم ا_جھاز عليه بعد ذھابه إلى المستشفىريف دمشق - سقبابسام عبد المجيد أبو سليم1402

23/4/2011ريف دمشق - سقباحسام جمعة1403

321/4/2011 عاماً ريف دمشق - سقبارائد عبيد1404

نبأ ا&ستشھاد غير مؤكدريف دمشق - سقبازياد زھير الشرار1405

23/4/2011ريف دمشق - سقبالطفي أحمد الكرش1406

التاريخ غير مؤكدريف دمشق - سقبامازن أبو ھبر1407

4/6/2011ابن عم داھود الشيخريف دمشق - سقبامصعب الشيخ1408

3022/4/2011 عاماً ريف دمشق - عبادةأيمن عبدو حيدر بتول1409

24/4/2011ريف دمشق - عبادةبافي محمد1410

2522/4/2011 عاماً - استشھد في الطريق الى النشابيةريف دمشق - عبادةسليم ط�ل ق�ع1411

2522/4/2011 عاماً - استشھد في الطريق الى النشابيةريف دمشق - عبادةعبد هللا فوزي ق�ع1412

نبأ ا&ستشھاد غير مؤكدريف دمشق - عربيننزار مرجي1413

29/4/2011ريف دمشق - عربينيوسف ياسين القرفان1414

ريف دمشق - قطناعبد الرؤوف دندل1415
أطلق عليه ا&من الرصاص في طريق عودته من لبنان الى 

مدينته
8/5/2011

27/5/2011ريف دمشق - قطناياسر عرفة1416

27/5/2011ريف دمشق - قطنايامن الشيخ1417

28/4/2011أصابه ا&من وتركه ينزف حتى استشھدريف دمشق - مضاياحسين معتز عيسى1418

7/5/2011عقيد ركن - أستشھد في حمصريف دمشق - مضاياوجيه نزار1419

17/5/2011مواليد 1991 - مجند - استشھد في حمصطرطوسأكثم عدنان سميا1420

طرطوسسنان محمد شدود1421
مواليد 1979 - شرطي برتبة مساعد - متزوج وليس له أو&د -

 استشھد في حمص
17/5/2011

صفحة | 51 حتى يوم 6/6/2011 لوحة الشرف السورية



�������������	
����	����� ������������� �����

2123/4/2011 عاماً طرطوسياسين محمد ياسين مجاريش1422

شيع في 7/5/2011مساعد أولطرطوس - خربة السنديانةإسماعيل محمود خضور1423

23/4/2011لم يتم تسليم جثته حتى ا}ن وھي موجودة في مشفى تشرينطرطوس - شاصمحمد ظبيان1424

شيع في 7/5/2011مساعد أولطرطوس - صافيتاخضر محمود أوغلي1425

24/4/2011استشھد في الزبلطانيطرطوس - صافيتاسعيد شاھين1426

29/4/2011عامودانور الدين الشنبور1427

غير معروفضياء تيسير الكفري1428
26/5/2011

التاريخ غير مؤكد

شيع في 4/5/2011استشھد في منطقة المعضمية بريف دمشق - مجندكفر شمسالمجند أحمد رجب الحمود1429

29/4/2011محافظة حمصأحمد الحاج يوسف1430

29/4/2011محافظة حمصخالد سعد الدين1431

شيع في 22/5/2011محافظة حمصسومر إبراھيم1432

29/4/2011محافظة حمصشع�ن شريتح1433

29/4/2011محافظة حمصعبد الكريم الراشد1434

29/4/2011محافظة حمصعمر إدلبي1435

29/4/2011محافظة حمصمحمد حسن أيوب1436

29/4/2011محافظة حمصمحمد خالد عبيد1437

نبأ ا&ستشھاد غير مؤكدنصيبأشرف المسلماني1438
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