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فيديومالحظاتتحت التعذيبعسكريالتاريخالعمرالجنسالمدينةالمنطقةاالسم
http://youtu.be/4A5X3RwfRiQأول شھداء الثورة18NoNo-03-2011ذكردرعاالثورةحسام   عياش1
توف من استنشاق الغاز المسيل للدموع18NoNo-03-112011ذكر-طفلدرعامؤمن منذر  المسالمة2
18NoNo-03-2011ذكردرعاالثورةمحمد   الجوابرة3
ا4 الك 2011ذكانا 03 19NNآذا 18 ا أ الت ه ا ا تأث ف ت توف متأثرا بجراحه التي أصب بھا يوم 18 آذار19NoNo-03-2011ذكردرعاعدنان   الكراد4
20NoNo-03-2011ذكردرعاالثورةرائد   الكراد5
20NoNo-03-2011ذكردرعااحمد   الحمادي6
الحريري7 21NoNo-03-2011ذكردرعاالثورةايھم 21NoNo-03-2011ذكردرعاالثورةايھم   الحريري7

الجربوع8 2011ذكردرعاالحراكجمال 03 22NoNo

اسمه بالھوية ناصر وليس جمال يحمل شھادتين جامعيتين 
ومتزوج ولم يرزق باطفال افتتح العام الماضي معھد تدريس 
خوفا فتركھا يق مو مدرس وكان متق الخلق ن ح كان كان حسن الخلق متقي  وكان مدرس موسيقى فتركھا خوفا 22NoNo-03-2011ذكردرعاالحراكجمال   الجربوعي8
من هللا لما لبعض اراء العلماء فيھا من تحريم لم يعرف عنه 
الخوف من النظام قط وكان يصف شخصياته باوصافھا

ال ةال ذكاال 22NoNo-03-2011ذكردرعاالصورةصالح   الحريري9

22NoNohttp://youtu.be/YqdmRV6QimA-03-2011ذكردرعاالصورةمحمد   الحريري10

السالمات11 22NoNohttp://youtu.be/wyAQhqpY5vw-03-2011ذكردرعاالحراكمحمد 2011ررر   11 03 22NoNottp //youtu be/ y Q qp 5
22NoNo-03-2011ذكردرعاإلمحمحمود   داغر12
قد يكون توفي في 23 آذار ودفن في 28 آذار22NoNo-03-2011ذكردرعاالحراكمجدي   التركماني13
23NoNo-03-2011ذكردرعامصعب   المحاميد14

أ 23NoNo-03-2011ذكردرعاالصورةمعاذ   أبازيد15
23NoNo-03-2011ذكردرعاخربة غزالةمعتز   زايد16
23NoNo-03-2011ذكردرعاخربة غزالةمعتز   أبازيد17
الحمادي18 2011ذكردرعامنذر 03 23NoNo 23NoNo-03-2011ذكردرعامنذر   الحمادي18
23NoNo-03-2011ذكردرعامحمد   أبازيد19
23NoNo-03-2011ذكردرعامحمد   دلوع20
زطيمة21 العمريخليل بجروحه23NoNo-03-2011ذكردرعامجزرة متأثرا توفي ي21 رييل   ز 2011ررجزر  03 23NoNoر بجرو ي  و
23NoNo-03-2011ذكردرعامجزرة العمريطاھر   المسالمة22
23NoNo-03-2011ذكردرعاعباس   المحاميد23
23NoNo-03-2011ذكردرعاعبدالغني   الكراد24
مجند من تلكخ حمص رفض إطالق النار23YesNo-03-2011ذكردرعاعبدالكريم   المصري25
23NoNo-03-2011ذكردرعاالحارةعبدهللا   الجراد26
23NoNo-03-2011ذكردرعاإلمحعبدالناصر   المسالمة27
ت28 ن أ ز عاعز 2011ذكد 03 23NN 23NoNo-03-2011ذكردرعاعزيز   أبونبوت28
23NoNohttp://youtu.be/zCJep44ED2Y-03-2011ذكردرعاطفسعلي   الرواشدة29
طبيب23NoNo-03-2011ذكردرعامجزرة العمريعلي   المحاميد30
عبدالوالي31 23NoNo-03-2011ذكردرعاعمر ي31 و ب 2011ررر    03 23NoNo
23NoNo-03-2011ذكردرعاإلمحعمر   الحريري32
23NoNo-03-2011ذكردرعاعيسى   الكردي33
23NoNo-03-2011ذكردرعاغسان   المحاميد34

23NoNohttp://youtu.be/JsWM2KuTEP-03-2011ذكردرعاخربة غزالةفادي   المصري35
Q

23NoNo-03-2011ذكردرعامالك   الكراد36
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23NoNo-03-2011ذكردرعاماھر   المسالمة37
23NoNo-03-2011ذكردرعامحمد   أبونبوت38
23NoNo-03-2011ذكردرعامجزرة العمريمحمد   أبوعون39

مدرس شوھد ورجال األمن يعتقلونه وھو بحالة حرجة جدا بعد 23NoYes-03-472011ذكردرعاالحارةمحمد   الجراد40
http://youtu.be/TYu0z7tjabcاطالق النار عليه ثم وجدت جثته بين الجثث - تحت التعذيب

محاميد41 23NoNo-03-2011ذكردرعاحاتم 23NoNo-03-2011ذكردرعاحاتم   محاميد41
23NoNo-03-2011ذكردرعامجزرة العمريحامد   المسالمة42
23NoNo-03-2011ذكردرعاحميد   أبونبوت43
23NoNohttp://youtu.be/a1CXQ7C-T4Up-03-2011ذكردرعاخربة غزالةحيان   على44 y
ابن عباس سعد المحاميد23NoNo-03-2011ذكردرعاخالد   المحاميد45

من عائله فقيره جدا ووالده توفي من ثالثة اشھر ووالدته 23NoNo-03-2011ذكردرعارائد   الحمصي46
http://youtu.be/q_463h46Seoمريضه

ال ا غزالةزك ة httذكاخ // t b /OV20b8i4DW0 23NoNohttp://youtu.be/OV20b8i4DW0-03-2011ذكردرعاخربة غزالةزكريا   الحميدي47
23NoNo-03-2011ذكردرعاالحارةسمير   قنبس48
23NoNo-03-2011ذكردرعاالحراكاحمد فواز  ابوصافي49
المسالمة50 مھندس23NoNo-03-2011ذكردرعاالحراكاشرف مھندس23NoNo-03-2011ذكردرعاالحراكاشرف   المسالمة50

ص51 ال ف عااش 382011ذكد 03 23NN

صاحب شركة لين للعقارات احدى اكبر شركات المقاوالت في 
مدينة درعا وكان يوظف اكثر من خمسين موظف في شركته 
ة الفق ائل الع د تش فاء الش تقتل ان اال ت ا الغد ات ق http://youtuلكن be/YdAPdD3zL6I لكن قوات الغدر ابت اال ان تقتل الشرفاء وتشرد العوائل الفقيرة. 23NoNo-03-382011ذكردرعااشرف   المصري51

متزوج وله ثالث اوالد. استشھد ليلة اقتحام الجامع العمري في 
الثالث والعشرين من اذار بعد اصراره

http://youtu.be/YdAPdD3zL6I

فا قط ذاا 23NoNo-03-2011ذكردرعاايمن   قطيفان52
تعرضت إلطالق نار وھي على شرفة منزلھا23NoNo-03-112011أنثى-طفلدرعاإبتسام   المسالمة53
23NoNo-03-2011ذكردرعامجزرة العمريإبراھيم   النعسان54
الحاري55 2011ذكردرعاعتمانإبراھيم 03 23NoNo 23NoNo-03-2011ذكردرعاعتمانإبراھيم   الحاري55
23NoNo-03-302011ذكردرعامجزرة العمريبالل   أبونبوت56
23NoNo-03-2011ذكردرعابصر الحريرثائر   المقداد57
23NoNo-03-222011ذكردرعاالحارةمنذر   عمرو58
23NoNohttp://youtu.be/Xi0OXpz6_fo-03-2011ذكردرعاالحارةمنذر   قنبس59
23NoNo-03-2011ذكردرعانايف   أبازيد60

فارس61 غزالةنضال 23NoNohttp://youtu.be/vWHB0u8mjGo-03-2011ذكردرعاخربة رس61 زل    2011رررب  03 23NoNottp //youtu be/ 0u8 jGo

23NoNo-03-2011ذكردرعابصر الحريرنورس   المقداد62
فلسطيني استشھد في درعا23NoNo-03-2011ذكرجنسيات اخرىفلسطينوسام   الغول63
المقداد64 الحريريوسف 23NoNo-03-2011ذكردرعابصر ريريو   64 ر  2011ررب 03 23NoNo
23NoNo-03-2011ذكرالالذقيةدوار الزراعةابراھيم صقر65
25NoNo-03-252011ذكرالالذقيةالسكنتوريفادي محمد عمره66
25NoNo-03-2011ذكرالالذقيةمحمد جاموس67
25NoNo-03-2011ذكرريف دمشقالزبدانيالبرھان  مجھول68
25NoNo-03-2011ذكردرعاالصنميناحمد   الزعبي69
25NoNo-03-2011ذكردرعانامراشرف   المسلماني70
شطا71 نان ن عاال 2011ذكد 03 25NN 25NoNo-03-2011ذكردرعاالصنمينانور   شطار71
25NoNo-03-2011ذكرالالذقيةالزراعةإبراھيم   صقر72
25NoNo-03-172011ذكر-طفلدرعاسبتة   أكراد73
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25NoNohttp://youtu.be/IDma-8Am2F4-03-2011ذكردرعاالصنمينعروة   الشريف74
ضرب من قبل الشرطة25YesYes-03-2011ذكرريف دمشقتل منينعيسى   حجازي75
25NoNohttp://youtu.be/pzQapcZjJqA-03-2011ذكردرعاالصنمينسمير   اللباد76
ة77 ت ال نقا 2011ذكاال 03 25NN 25NoNo-03-2011ذكردرعاالصنمينقاسم   العتمة77

25NoNohttp://youtu.be/hBMwPUAGtG-03-2011ذكردرعاطفسكمال   بردان78
A

25NoNohttp://youtu.be/bwrVsdv3Glk-03-2011ذكردرعاالصنمينمحمد   الزعبي79 بي pررينز y
25NoNo-03-2011ذكردرعاالصنمينمحمد   الشريف80
25NoNo-03-2011ذكردرعاالصنمينمحمد   الحمودي81

الذياب82 http://youtu.be/qdOkJbeDdUMطفل25NoNo-03-2011ذكردرعاالصنمينمھند ب82 ي 2011ررينھ    03 25NoNoلhttp://youtu.be/qdOkJbeDdUM

25NoNo-03-2011ذكرريف دمشقالزبدانيياسر   الرفاعي83
استشھد في مجزرة الصنمين بتاريخ 25NoNo3 25-03-2011ذكردرعاكفرشمسعبدالرحيم  مصطفى  الشريف84
ميھوب85 الشرطةاسامة 26NoNo-03-2011ذكرالالذقيةمشروع 2011ذكرالالذقيةمشروع الشرطةاسامة   ميھوب85 03 26NoNo
26NoNo-03-2011ذكرالالذقيةاألشرفيةإبراھيم   قبارو86
26NoNo-03-2011ذكرالالذقيةالصليبةطالل   جاموس87
26NoNo-03-2011ذكرالالذقيةعالء   سلمان88
26NoNo-03-2011ذكرالالذقيةالصليبةعلي محمد جاموس89
26NoNo-03-2011ذكرالالذقيةالطابياتكرم   تيزيني90
26NoNo-03-212011ذكرالالذقيةطريق الحرشمحمد   إسفنجة91
د92 از د كةالك ال ةتان طفلالالذق 172011ذك 03 26NNة ا أ أصيب برصاصة26NoNo-03-172011ذكر-طفلالالذقيةبستان السمكةمالك محمد بيازيد92
26NoNohttp://youtu.be/9yymH3z0DrQ-03-252011ذكرالالذقيةقنينصھاني   كربوج93
26NoNohttp://youtu.be/aKkmwl0K6Qo-03-282011ذكرالالذقيةمشروع القلعةوائل   العك94
اللدي95 26NoNo-03-2011ذكرالالذقيةاحمد 26NoNo-03-2011ذكرالالذقيةاحمد   اللدي95
26NoNo-03-322011ذكرالالذقيةمحمد بارود96
26NoNo-03-2011ذكرالالذقيةمحمد بكسراوي97
26NoNo-03-22011طفلالالذقيةالعوينةمحمد علي خزندار98
26NoNo-03-2011ذكرالالذقيةعالء نافذ سلمان99

26NoNo-03-2011ذكرالالذقيةالزراعةجاد ابراھيم100
http://youtu.be/8fpnz8Z-q5Aأحد أكثر األبطال جرأة على مواجھة األمن  - بائع دخان26NoNo-03-292011ذكرالالذقيةالسكنتوريابراھيم محمد قبارو101
الل102 ةا 2011ذكالالذق 03 26NN 26NoNo-03-2011ذكرالالذقيةاحمد اللدي102
26NoNo-03-242011ذكرالالذقيةالطابياتاحمد محمد ديب اندرون103
26NoNo-03-422011ذكرالالذقيةمارتقالمحمد ھيثم علي  العبسي104
اسفنجة105 ياسين 26NoNo-03-212011ذكرالالذقيةالحرشمحمد 26NoNo-03-212011ذكرالالذقيةالحرشمحمد ياسين اسفنجة105

26NoNohttp://youtu.be/vG_SWcQAjaw-03-282011ذكرالالذقيةمار تقالوائل عبد القادر العك106

طويل شق صدره وفي وخرج رصاصة إصابة إثر المشفى دخل
27NoNo-03-252011ذكرالالذقيةالرمل الجنوبياحمد توفيق زعرور107

دخل المشفى إثر إصابة رصاصة وخرج وفي صدره شق طويل 
ومخاط بطريقة عشوائية ويشتبه أھله بسرقة أعضائه وقد 

اختفت جثته عدة أيام قبل إبالغ أھله - أعمال بناء

27NoNohttp://youtu.be/JtNBW5uTVbU-03-242011ذكرالالذقيةالمارونياتاحمد   اندرون108

27NoNo-03-2011ذكردرعاإياد   الرشيدات109
27NoNo-03-2011ذكردرعاشادي   مسلماني110
27NoNo-03-2011ذكردرعاالصنمينفادي   الذياب111
27NoNo-03-2011ذكردرعاالصنمينمحمود   الحشار112
27NoNo-03-2011ذكردرعامحمود   عشيات113
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27NoNo-03-252011ذكرالالذقيةبستان الصيداويموفق طالب بارود114
27NoNo-03-2011ذكردرعامحجةناظم   مجاريش115
28NoNo-03-2011ذكردرعاالحراكجمال   إمام116
شا117 ال نطالل 2011ذكاال 03 28NN 28NoNo-03-2011ذكردرعاالصنمينطالل   الحشار117
28NoNo-03-2011ذكردرعاالصنمينعلي   الكسواني118
28NoNo-03-2011ذكرالالذقيةعلي   جنيكة119
محمد120 28NoNo-03-2011ذكرالالذقيةفادي 28NoNo-03-2011ذكرالالذقيةفادي   محمد120
28NoNo-03-2011ذكردرعاالصنمينمحمد   األسعد121
28NoNo-03-2011ذكردرعاالصنمينياسر   الفروح122
28NoNo-03-2011ذكرالالذقيةعلي توفيق جنيئة123 ي
28NoNo-03-2011ذكرالالذقيةالرمل الجنوبيفادي  حسن محمد124

30NoNohttp://youtu.be/7IENKUBBUqA-03-542011ذكرالالذقيةابو محمد ماوردي125

العاص126 امين 172011طفلالالذقيةالسكنتورياحمد 03 30NoNo 30NoNo-03-172011طفلالالذقيةالسكنتورياحمد امين العاصي126

30NoNohttp://youtu.be/7os6WWKvo7M-03-422011ذكرالالذقيةاسماعيل اللري127

30NoNo-03-2011ذكرالالذقيةمحمد عبد النور128
توفي متأثرا بجروحه30NoNo-03-2011ذكردرعاالمسيفرةاحمد   الزعبي129
30NoNo-03-2011ذكردرعاخليل   لطيمة130
30NoNo-03-2011ذكرالالذقيةالعوينةقاسم   ثلجة131
ة132 اغ الغ كد االك 2011ذكد 03 30NN 30NoNo-03-2011ذكردرعاالكركمحمد   الغباغبة132
طفل30NoNo-03-2011ذكرالالذقيةمحمد   خزندار133
30NoNohttp://youtu.be/bwrVsdv3Glk-03-2011ذكردرعاالمسيفرةمحمد   الزعبي134
برغلة135 منيناحمد دمشقتل 01NoNo-04-2011ذكرريف 01NoNo-04-2011ذكرريف دمشقتل منيناحمد   برغلة135
01NoNo-04-272011ذكرريف دمشقدومااحمد   فواز136
متزوج وله خمسة أوالد01NoNo-04-392011ذكرريف دمشقدوماإبراھيم   المبيض137
استشھد بالضرب المبرح على أيدي قوات األمن01NoYes-04-2011ذكرحمصتلبيسةبسام   الصور138
01NoNo-04-2011ذكرريف دمشقدومابشير   دلوان139

أصيبت بطلق ناري وھي على شرفة منزلھا أو تھاني شحادة01NoNo-04-232011أنثىحمصتھاويل خليف الخالدي140

فضه ل ه ذ ت ت نش الت ال أ ال ال اإل
01NoYes-04-292011ذكرريف دمشقدوماحيدر   الدين141

يدعي اإلعالم السوري أن الصور التي نشرت عن تعذيبه لرفضه 
إطالق النار غير صحيحة وانه توفي نتيجة تماس كھربائي 

متزوج وله ثالثة أوالد
الدرة142 دمشقدوماخالد 01NoNohttp://youtu-04-2011ذكرريف be/nPrB5XzsvXY 01NoNohttp://youtu.be/nPrB5XzsvXY-04-2011ذكرريف دمشقدوماخالد   الدرة142
متزوج وله ولدان01NoNo-04-372011ذكرريف دمشقدوماخالد   البغدادي143
01NoNohttp://youtu.be/nPrB5XzsvXY-04-322011ذكرريف دمشقسقبارائد   عبيد144
بلدة زاكية01NoNo-04-2011ذكردمشقالكسوةرامز   الفھاد145

أول شھيد من شھداء تلبيسة متزوج منذ أربع شھور استشھد 01NoNo-04-222011ذكرحمصتلبيسةسامر   حويري146
http://youtu.be/rllAWxShxb0برصاص األمن

01NoNo-04-262011ذكرالالذقيةسكنتوريصفوان أحمد مزوق147
الش ا نذكاإنخلض ال ة httز // t b / dGG 1M 8 http://youtu.be/ydGGy1Mx__8مجزرة الصنمين01NoNo-04-2011ذكردرعاإنخلضياء   الشمري148

من عشيرة الفواعرة - أصيب الجمعة في حمص واعتقل وھو 01NoYes-04-232011ذكرحمصمالك   الفاعوري149
مصاب تم تعذيبه حتى الموت

الدرة150 دمشقدوماعرفان 192011ذكرريف 04 01NoNohttp://youtu be/KiJ2zAg9imY 01NoNohttp://youtu.be/KiJ2zAg9imY-04-192011ذكرريف دمشقدوماعرفان   الدرة150
استشھد متأثرا بجراحه01NoNo-04-2011ذكرريف دمشقدوماعمار   التيناوي151
01NoNohttp://youtu.be/z0PvNGQE2Zs-04-272011ذكرريف دمشقدومافؤاد   بلله152

 

ندن
-  ل

ان 
إلنس

ق ا
حقو

ة  ل
وري

الس
كة 

لشب
 ا

Syri
an

 N
etw

ork
 fo

r H
um

an
 R

igh
ts 

- L
on

do
n



01NoNo-04-402011أنثىحمصالبياضةفوزية   خالوي153
01NoNo-04-2011ذكرريف دمشقدومامحمد   عاليا154
01NoNo-04-2011ذكرريف دمشقدومامحمد   ھرباوي155
ا156 شقاال 2011ذكف 04 01NN 01NoNo-04-2011ذكرريف دمشقدومامحمد   عبدالھادي156
01NoNohttp://youtu.be/m7iSw1eeQww-04-432011ذكرالالذقيةمحمد   عبسي157
01NoNo-04-2011ذكرريف دمشقالمعضميةمحي   الدمراني158
المرجي159 دمشقدومانزار 01NoNo-04-2011ذكرريف 01NoNo-04-2011ذكرريف دمشقدومانزار   المرجي159
http://youtu.be/dJl3X5sAmosمؤذن متزوج وله ولدان01NoNo-04-332011ذكرريف دمشقدومانعيم   المقدم160
01NoNohttp://youtu.be/u-eiy_Z2vn0-04-192011ذكرحمصدير بلعبةھاني   العمر161
01NoNo-04-2011ذكرريف دمشقدوماياسر   أبواليسر162
متزوج وله ثالثة أوالد01NoNo-04-372011ذكرريف دمشقدوماياسر   أبوعيشة163
01NoNo-04-432011ذكرالالذقيةمحمد ھيثم علي عيسى164
01NoNo-04-2011ذكرالالذقيةالشيخ ضاھرمحمد عيسى165
فات166 كن ةن 302011ذكالالذق 04 04 04NoNo-04-302011ذكرالالذقيةمھند كنيفاتي166

05YesNo-04-272011ذكرالالذقيةحسن معال167
رفض اطالق النار على المتظاھرين فأعدم في كفر بطنا انتسب 

الى جھاز األمن الداخلي عام 2005 وھو أعزب من قرية زاما  - 
شرطي

http://youtu.be/9z2nkYPLu0k
شرطي

05NoNohttp://youtu.be/0e86P0pParM-04-2011ذكرريف دمشقالمعضميةاحمد   الدمراني168

شرطي أعدم ألنه رفض إطالق النار على المتظاھرين تولد  05YesNo-04-272011ذكرريف دمشقكفر بطنةحسن   معال169
1984 - الالذقية - قرية زاما

05YesNo-04-362011ذكرريف دمشقكفر بطنةحميد   الخطيب170
شرطي أعدم ألنه رفض إطالق النار على المتظاھرين تولد  

1975 - إدلب - المغارة انتسب إلى سلك قوى األمن الداخلي عام 
1994 متأھل وله ثالثة أطفال

ش ةذن الغا ل القنا ناقاً إ ش ا استشھد إختناقا بالقنابل الغازية05NoNo-04-2011ذكرحمصنزيه   حمش171

أو خزامة مالزم قتل لمنعه جنوده من إطالق النار على 08YesNo-04-2011ذكردرعاخزيمة  مجھول172
المتظاھرين في درعا بل أمرھم أن يدافعوا عنھم

صقر173 2011ذكردرعااحمد 04 08NoNo 08NoNo-04-2011ذكردرعااحمد   صقر173
08NoNohttp://youtu.be/m8STruT2yfo-04-2011ذكرحمصباباعمروايمن   الصالح174
08NoNo-04-2011ذكردرعاإنخلإبراھيم   صلوع175
08NoNo-04-2011ذكردرعاإسماعيل   إبراھيم176 م إ إ
08NoNo-04-302011ذكرحمصباباعمروبسام   العمر177
مھندس08NoNo-04-2011ذكردرعابشار  محمد  الحاري178
08NoNo-04-2011ذكرحمصكفرالھابالل   الحسن179

طفذ ثة ث أ http://youtu.be/eVXshrmf7MEأب لثالثة اطفال08NoNo-04-302011ذكرحمصباب السباعتامر   راشد180
08NoNo-04-2011ذكرالالذقيةتوفيق   زعرور181
08NoNo-04-2011ذكردرعاجاسم   عبدهللا182
أبازيد183 2011ذكردرعاجمال 04 08NoNohttp://youtu be/sE nBgKT924 08NoNohttp://youtu.be/sE-nBgKT924-04-2011ذكردرعاجمال   أبازيد183
08NoNo-04-2011ذكردرعاحسين   العميان184
08NoNo-04-2011ذكرحمصخالد   بدر185
http://youtu.be/sKHuGLO7vx0شقيق خالد منصور المحاميد الذي إستشھد في 23 آذار08NoNo-04-2011ذكردرعاخلف   المحاميد186 ررري ي ھ إ ي ي ور pيق y
08NoNo-04-2011ذكردرعارسالن   الحريري187
طبيب08NoNo-04-2011ذكردرعاسليمان   سالمة188
طفل - أقل من سنة - إختناقاً بالغاز08NoNo-04-12011ذكر-طفلدرعاصالح   العلوة189

طط ذ 08NoNo-04-112011ذكر-طفلحمصضياء   الخطيب190
رقيب من حماة (الكافات)08YesNo-04-2011ذكردرعاطالل   سخية191
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طبيب إستشھد بعد إطالق النار على سيارة اإلسعاف من قبل 08NoNo-04-2011ذكردرعاطه   السكري192
http://youtu.be/Q7nkBXIni1wقوات األمن

08NoNo-04-2011ذكردرعاالكركطه   المسالمة193
فا194 القط 2011ذكاال 04 08NN 08NoNo-04-2011ذكردرعاعبدالرحمن   القطيفان194
أو عبدالكريم صالح الحمادي08NoNo-04-2011ذكردرعاعبدالرحمن   الحمادي195
08NoNo-04-2011ذكردرعاعبدالرحمن   ھادي196
الحمود197 08NoNo-04-2011ذكرحمصباباعمروعبدالھادي 08NoNo-04-2011ذكرحمصباباعمروعبدالھادي   الحمود197
08NoNo-04-2011ذكرحمصالحولةعدنان   الحالق198
08NoNo-04-2011ذكردرعاعيد   العيد199
08NoNo-04-2011ذكردرعاغسان   الحاري200 ي
08NoNo-04-2011ذكرحمصغسان   خليفة201
08NoNo-04-2011ذكردرعافھد   سالمة202
08NoNo-04-2011ذكردرعاإبطعقاسم   العياش203

ا الن httذكاقا // t b /YA1 PM 2Cj8 08NoNohttp://youtu.be/YA1cPMo2Cj8-04-2011ذكردرعاقاسم   النصيرات204
08NoNo-04-2011ذكردرعاكمال   أبازيد205
08NoNohttp://youtu.be/CdolgB3XXpU-04-2011ذكردرعامحمد   الجھماني206
الصالحين207 08NoNo-04-2011ذكردرعامحمد 08NoNo-04-2011ذكردرعامحمد   الصالحين207
http://youtu.be/lHbyzZhvKEQشرطي من الرقة قتل على يد رئيسه من شرطة الالذقية08YesNo-04-192011ذكرالالذقيةمحمد   الخلف208
08NoNo-04-2011ذكردرعامحمد   الراسب209
08NoNohttp://youtu.be/14vraHCe-TQ-04-2011ذكردرعاالمحطةمحمد   الراضي210 pي y
مھندس08NoNo-04-2011ذكردرعامحمد   عزيزة211
أو محمد محمود خلف08NoNo-04-2011ذكردرعامحمد   المحمود212
08NoNo-04-2011ذكردرعامحمد   الحمادي213

ة ا ال ا ا اال ذ الق ال الشا

08YesYes-04-2011ذكردرعامحمد   المصري214

الشاب محمد المصري من القصير من ذوي االحتياجات الخاصة 
- تخلف عقلي - اعتقله فرع األمن العسكري بحمص وسلمه 

ألھله على ھذه الصورة الجثة تعرضت للتشريح ولربما لسرقة 
أعضاءأعضاء

http://youtu.be/TjFN6VNVbJ0أو محمد ضاحي الغزالي08NoNo-04-2011ذكردرعامحمد   الغزالي215
08NoNohttp://youtu.be/ihgrLDFzhho-04-2011ذكردرعامحمد   محمود216
08NoNo-04-2011ذكردرعامحمد   خلف217

مجند من تدمر أعدم لرفضه إطالق النار على المتظاھرين في 08YesNo-04-2011ذكردرعامحمد   القنبر218
درعا

08NoNohttp://youtu.be/bwrVsdv3Glk-04-2011ذكردرعامحمد   الزعبي219
ق ط ممرض - استشھد بعد إطالق النار على سيارة اإلسعاف من قبل 08NoNo-04-2011ذكردرعامحمد   دخل هللا220

قوات األمن ، أو موفق دخل هللا

محمد يوسف الحاري 08NoNo-04-2011ذكردرعامحمد يوسف الحاري221
 

http://youtu.be/1CPNp-cjiog
 

08NoNo-04-2011ذكردرعامحمد   أبوالقياص222
شرطي - قرية خنيز - الرقة - إعدام في الالذقية08YesNo-04-192011ذكرالالذقيةمحمود   الخلف223

د224 ال ةد 222011ذكالالذق 04 08YN شرطي من الرقة - إعدام في الالذقية على يد رئيس فرع شرطة ر08YesNo-04-222011ذكرالالذقيةمحمود   المجدمي224 رع يس ر ي ى ي ي م إ ر ن ي ر
الالذقية

أو أرملة شرطي من حلب (الكالسة)08YesNo-04-2011ذكرحلبالكالسةمحمود   أرملي225
http://youtu.be/etB4NgXoKIYطالب جامعي08NoNo-04-2011ذكردرعاإبطعمھند   أبوحالوة226

ة ذذق 08NoNo-04-312011ذكرالالذقيةبستان حماميموسى   زريق227
08NoNo-04-2011ذكردرعاموفق   الدخلة228
08NoNo-04-2011ذكرحمصھيثم   الشھاب229
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08NoNo-04-2011ذكردرعاوائل   القائم230
08NoNo-04-302011ذكرحمصوائل   القاسـم231
http://youtu.be/7cyP5PZYvGUرصاصة بالرأس ، أو وسيم محمد حسن المسالمة08NoNo-04-2011ذكردرعاوسيم   المسالمة232

08NoNohttp://youtu.be/uTJZJH_W7CU-04-2011ذكردرعاداعلياسر   العاسمي233

08NoNo-04-2011ذكردرعاياسر   النابلسي234
مجند من حلب (غنما)08YesNo-04-2011ذكردرعايوسف   عبدهللا235 ب )رريو ) ب ن ج
08NoNohttp://youtu.be/aeNPP9M4iso-04-2011ذكردرعاإزرعيوسف   الشرع236
ثم إطالق النار عليه بتاريخ 8 نيسان08NoNo-04-2011ذكرحمصإبراھيم   الخراسان237
http://youtu.be/SEgJ8g6T1_kمتزوج وله خمسة أوالد - يعمل حرفة رصف األرضيات08NoNo-04-302011ذكرريف دمشقدوماماجد   الكلس238

08NoNo-04-2011ذكردرعامحمد   الشرع239

ستشھد بعد اطالق النار عليه في المشفى الوطني بدرعا حيث 
أوصله الشباب للمشفى , و إصابته متوسطة ، ولكن تم اقتحام 
http://youtu.be/aeNPP9M4isoالمشفى وقتل الجرحى الذين فيه وكان من بينھم الشھيد البطل 

ووالد الشھيد يكون إبن عم فاروق الشرع

ستقبل رصاص قوات األمن السورية الغادرة بصدره العاري08NoNo-04-212011ذكردرعاالحارةمنذر   الشمري240

http://youtu.be/BXFxSbIDlGwتوفي متأثراً بجرحه08NoNo-04-632011ذكردرعاموسى   المسالمة241
08NoNohttp://youtu.be/bwrVsdv3Glk-04-2011ذكردرعامحمد   الزعبي242
08NoNo-04-2011ذكردرعااحمد الدخان المسالمة243
08NoNo-04-2011ذكردرعامحمد   السراحين244
08NoNo-04-2011ذكرحماةالكافاتطالل محمد سخية245
08NoNo-04-2011ذكرالالذقيةعلي درغل246
الصالح247 عل وايمن 2011حمصباباعم 04 08NoNo 08NoNo-04-2011حمصباباعمروايمن علي الصالح247
 http://youtu.be/Ua9_2HDCaX0رصاصة في عينه08NoNo-04-2011حمصباباعمرونايف العمر248
تصفية في المشفى العسكري08NoNo-04-2011حمصباباعمروغسان خليفة249
العكفة250 جاسم الزور09NoNo-04-2011ذكرحمصمحمود دير من األصل م 250 2011رصو ج 04 09NoNoزور ير  ن  ل 
الملقب حياوي - األصل من دير الزور09NoNo-04-2011ذكرحمصيحيى   الصالح251
األصل من دير الزور09NoNo-04-2011ذكرحمصمحمود سليمان  العكفة252
األصل من دير الزور09NoNo-04-2011ذكرحمصاحمد   العكفة253
األصل من دير الزور09NoNo-04-252011ذكرحمصاحمد   كاربولي254
10NoNo-04-2011ذكرطرطوسبانياساسامة   الشريقي255

مجند من حماة أعدم في بانياس لرفضه اطالق النار على 10YesNo-04-2011ذكرطرطوسطريق طرطوس الالذقيةانور   الضاھر256
ن تظاھ ال المتظاھرينق

10NoNo-04-2011ذكرطرطوسبانياسايمن   سليمان257
10NoNo-04-2011ذكرحمصبالل   الحسين258
حنا259 الكريمة10NoNo-04-2011ذكرطرطوسبانياسحكم المسيحية الطائفة http://youtu.be/BiFmoPIWy0kمن سم   259 ي وسب 2011رر 04 10NoNoري ي  ي http://youtu.be/BiFmoPIWy0kن  
http://youtu.be/y621xmUrvH8توفي متأثراً بجراحه10NoNo-04-2011ذكرحمصحي الوعر القديمةخالد   العويد260

مقدم من حلب الفرقة التاسعة الكتيبة الثالثة أعدم لرفضه ضرب 10YesYes-04-2011ذكرطرطوسبانياسرامي   قطاش261
المتظاھرين

مساعد من الشراشير جبلة متزوج وله ولدان أعدم في بانياس10YesNo-04-2011ذكرطرطوسبانياسسامر   جالد262

مجند - الجوبيات - بانياس - متزوج وله ولد - رفض اطالق 10YesNo-04-2011ذكرطرطوسطريق طرطوس الالذقيةعلي   علي263
ا ان ف فاعد ن تظاھ ال عل النا ي يي و ر وريق النار على المتظاھرين فاعدم في بانياسرر

10NoNo-04-2011ذكرحمصباباعمرومحمد   الدلعوب264
10NoNo-04-2011ذكرطرطوسالبيضامحمد   سليمان265
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أبو طالب10NoNo-04-2011ذكرطرطوسبانياسمحمد   الضايغ266
مجند - عازب - دمشق - حلبون - أعدم في بانياس10YesNo-04-2011ذكرطرطوسطريق طرطوس الالذقيةمحمد   فرح267
جندي من درعا الحراك10YesNo-04-2011ذكرطرطوسبانياسمحمد   مفعالن268

من مدينة الحارة في درعا - مجند في الفرقة الرابعة - رفض 10YesNo-04-202011ذكرطرطوسبانياسمحمد   الجراد269
اطالق الرصاص على شعبه في بانياس فاعدم ميدانيا

حجازي270 حجازي10NoNo-04-2011ذكرطرطوسبانياسمحمد نزار http://youtuأو be/khaTG8YY--Q http://youtu.be/khaTG8YY--Qأو نزار حجازي10NoNo-04-2011ذكرطرطوسبانياسمحمد   حجازي270

مجند - مضايا - ريف دمشق - لرفضه إطالق النار على 10YesNo-04-2011ذكرطرطوسبانياسمراد   الحجو271
المتظاھرين في بانياس - دفن في 11 نيسان

10NoNo-04-2011ذكرطرطوسبانياسنضال   حجازي272 ي

مقدم - قرية حمام القراحلة - جبلة - متزوج وله ولدان - إعدام 10YesNo-04-2011ذكرطرطوسطريق طرطوس الالذقيةوھيب   عيسى273
في بانياس لرفضه إطالق النار على المتظاھرين

http://youtu.be/UaBWQ9RdSR
E

الشيخة274 أصيب في 10 نيسان واستشھد متأثراً بإصابته متزوج وأب 10NoNo-04-302011ذكرطرطوسبانياساسامة
نا أ ة /http://youtu.beأل ahHkYZGU94 ي274 س    ي وسب 302011رر 04 10NoNoألربعة أبناءhttp://youtu.be/_ahHkYZGU94

10NoNo-04-2011ذكرطرطوسالبيضاسامر   لولو275
تصفية في المشفى العسكري10NoNo-04-2011حمصباباعمرومحمد دلعوب - أو عبد الھادي دلعوب276
الكليب277 صالح الزوراحمد 2011ذكردير 04 10NoNoالزور دير في الحرية شھداء http://youtuاول be/lfb0jMzB4jU http://youtu.be/lfb0jMzB4jUاول شھداء الحرية في دير الزور10NoNo-04-2011ذكردير الزوراحمد صالح الكليب277
مجند من دير الزور قرية جزرة بوحميد أعدم في بانياس11YesNo-04-2011ذكرطرطوسطريق طرطوس الالذقيةاحمد   العلي278
11NoNo-04-2011ذكرحمصتامر   الراشد279
استشھد في شارع الستين11NoNo-04-232011ذكرحمصشارع الستينجھاد   العلي280 ععي ي

مساعد من المرانة بانياس - متزوج وله خمسة أوالد - إعدام 11YesNo-04-2011ذكرطرطوسبانياسسھيل   حسن281
في بانياس

إسماعيل282 مجند من حلب - عازب - أعدم ألنه رفض إطالق النار على 11YesNo-04-2011ذكرطرطوسبانياسعبدالحي
ظ ل يل282 ي   إ سب ي وسب 2011رر 04 11YesNoالمتظاھرين

طالب في كلية العلوم دمشق11NoNo-04-2011ذكردمشقفادي   العاسمي283
http://youtu.be/ywhMTpMvN2Iمن قرية سمكة في منطقة صافيتا11NoNo-04-2011ذكرطرطوسالبيضانضال   جنود284

ف إعدام ولدان وله متزوج القدموس المرج بيت http://youtuمقدم be/UaBWQ9RdSR مقدم - بيت المرج - القدموس - متزوج وله ولدان إعدام في 11YesNo-04-2011ذكرطرطوسطريق طرطوس الالذقيةياسر   قشعور285
بانياس

http://youtu.be/UaBWQ9RdSR
E

11NoNo-04-2011ذكرحماةسلميةانور احمد الضاھر286
والدة فايز فياض12NoNo-04-2011أنثىحمصتلبيسةحميدة   الفتراوي287 وي ر يىبيي يز و
12NoNo-04-2011ذكردرعاإزرعطارق   الخالد288
سجين سياسي سابق12NoNo-04-2011ذكرطرطوسالبيضاعبدالمنعم   الشغري289
12NoNo-04-2011ذكرطرطوسالبيضافؤاد   الشغري290

طةف فذ ف ة استشھدت العائلة في مكان عملھم في بانياس12NoNo-04-132011ذكر-طفلحمصتلبيسةفايز   الفياض291
والد فايز فياض12NoNo-04-2011ذكرحمصتلبيسةھشام   فياض292
12NoNo-04-192011أنثىريف دمشققدسياھنادي   شرف293
الكردي294 دمشققدسياھيلين 182011أنثريف 04 12NoNo 12NoNo-04-182011أنثىريف دمشققدسياھيلين   الكردي294
مجند من حلب قباسين13YesNo-04-2011ذكرحلبقباسينامين   اليوسف295
شرطي عازب من طرطوس (صافيتا - بلدة بيت عمران)15YesNo-04-262011ذكرحمصتلبيسةاحمد   االحمد296
أو ياسر كنجو15NoNo-04-2011ذكرحمصياسر   علي297 ي ر جورصي ر ي و

15NoNo-04-442011ذكرالالذقيةالصليبةايمن اسعد طريفي298

استشھد في الالذقية وھو في طريقه للمستشفى لزيارة والده 
حيث أصيبة بطلقة نارية في الرأس من فوق(النافوخ) من قناص 
- الظاھرات في موجود يكن لم أنه حيث مجاورة بناية سطح فوق سطح بناية مجاورة حيث أنه لم يكن موجود في الظاھرات -فوق

 زوجته لديھا حالة صحية خاصة - والد لستة اطفال

15NoNo-04-2011ذكرالسويداءحمود   الشوفي299
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متزوج وله ولدان15NoNo-04-2011ذكرحمصدوير   رسالن300

شرطي - مواليد 1979م - دوير رسالن - متزوج وله ولدان - 15YesNo-04-322011ذكرحمصعصام   حسن301
http://youtu.be/JKsG-57fCRAإستشھد في محافظة حمص

طف302 افا طان 262011ذكط 04 15YNاة از ة ك ال ات خا ال ف ل أ ق رقيب أول في المخابرات العسكرية عازب من حماة15YesNo-04-262011ذكرطرطوسبانياسفادي   مصطفى302

15NoYes-04-2011ذكرحمصمحمد   العليوي303

مات تحت التعذيب وكان قد اعتقل في االسبوع الماضي وقد ذكر 
اھل الفقيد بانه قد تم نتف لحيته كاحد انواع التعذيب واثناء 
الى ادى االمن قوات قبل من رصاص اطالق تم http://youtu.be/yNXZH8clxbgالتشييع التشييع تم اطالق رصاص من قبل قوات االمن ادى الى 

اسشتھاد طفل كان من بين المشيعيين
أو حسام حمرا15NoNo-04-2011ذكرحمصحسام   حمزة304
15NoNohttp://youtu.be/gWlFyi594U8-04-2011ذكرحمصباب السباعفيصل   العويص305 pع y g y
15NoNo-04-262011ذكرحماةمصياف - السلوكيةفادي عيسى مصطفى306

أصيب برصاص قوات األمن بمساء 16/4/2011 واستشھد 16NoNo-04-302011ذكرحمصتلبيسةعمر   عويجان307
http://youtu.be/A-d8bNjM1rAصباح 17/4/2011 وھو أب إلبنة

أ ل ذ الت ت قتل ل إ الشغ ا
16NoYes-04-2011ذكرادلبجسر الشغورمحمد   الكويس308

سائق من جسر الشغور - إدلب - قتل تحت التعذيب على أيدي 
دورية أمنية اثناء عودته من العاصمة اللبنانية بيروت - كان 

معه شخصين غالبا مقتولين
متظاھرين ضرب لرفضه أعدم الرابعة الكتيبة درعا مجند مجند - درعا - الكتيبة الرابعة - أعدم لرفضه ضرب متظاھرين 16YesYes-04-2011ذكرطرطوسبانياسمحمد   القومان309

في بانياس
16NoNo-04-402011ذكرالالذقيةالصيداويعمر مصطفى الصمودي310
17NoNo-04-2011ذكرالالذقيةفادي قزازو311 ي
17NoNo-04-2011ذكرالالذقيةفادي حسن عمر312
17NoNo-04-182011ذكرالالذقيةعبدهللا حميد313
17NoNo-04-2011ذكرالالذقيةعبدشيخ خميس314

ة ذلالذق 17NoNohttp://youtu.be/eL1sMXkysn4-04-2011ذكرالالذقيةايمن ديب315
17NoNo-04-302011ذكرالالذقيةاحمد محمد صھيوني316
17NoNo-04-2011ذكرالالذقيةالصليبةمحمد غزال317
غضة318 2011ذكرالالذقيةالصليبةمحمد 04 17NoNo 17NoNo-04-2011ذكرالالذقيةالصليبةمحمد غضة318
17NoNo-04-2011ذكرالالذقيةمحمد جبور319
17NoNo-04-322011ذكرالالذقيةمحمد حسن بال نوم320
17NoNo-04-2011ذكرالالذقيةاحمد   الصفوري321 ريوري

طلقة نارية من قبل قوات األمن بسبب تواجده في ساحة 17NoNo-04-272011ذكرحمصساحة الحريةاحمد   العز322
اإلعتصام

17NoNo-04-2011ذكرحمصاحمد   تميم323
ذ ابن عبدو خضر التالوي17NoNo-04-2011ذكرحمصاحمد   التالوي324

17NoNo-04-2011ذكرحمصإبراھيم   حريتان325
17NoNo-04-2011ذكرحمصشيخبدر   أبوموسى326
الحميم327 2011ذكرالالذقيةبستان 04 17NoNo 17NoNo-04-2011ذكرالالذقيةبستان   الحميم327
17NoNohttp://youtu.be/Oho4GJno6Ac-04-2011ذكرحمصتلبيسةبالل   الطالب328
17NoNo-04-2011ذكرحمصتلبيسةبالل   رضوان329
17NoNo-04-2011ذكرالالذقيةتامر   طريفي330 ي ري رير
17NoNo-04-422011ذكرالالذقيةفاروق عدنان ياسين331
17NoNo-04-2011ذكرحمصباب السباعخالد   الوزير332
17NoNo-04-2011ذكرحمصتلبيسةخالد   أبوالسعود333

أذ http://youtu.be/E7eSoRoj8uEابن أخ عبدو خضر التالوي17NoNo-04-2011ذكرحمصخضر   التالوي334
17NoNo-04-2011ذكرالالذقيةرامي   ديب335
17NoNohttp://youtu.be/b4r86C4agtc-04-2011ذكرحمصرامي   قندقجي336
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17NoNohttp://youtu.be/f9XhIl3uNOc-04-2011ذكرحمصرضوان   ديب337
مجند من حمص مريمين17YesNo-04-2011ذكرحمصمريمينسامر   شدود338
17NoNo-04-2011ذكرحمصتلبيسةصالح   اليحيى339
ن340 ز ق الطالئطا ك ق ةالق 212011ذكالالذق 04 17NNhtt // t b /8 76C0Y 17NoNohttp://youtu.be/8qcnzy76C0Y-04-212011ذكرالالذقيةحي القدس قرب معسكر الطالئعطارق   زينبو340
17NoNo-04-322011ذكرالالذقيةالريجي القديمةعبدالسميع   ياسين341
مجند من حلب المسيفرة كفركار17YesNo-04-2011ذكردرعاعبدالصمد   الدبكو342
حميد343 17NoNo-04-2011ذكرالالذقيةالالذقيةعبدهللا 17NoNo-04-2011ذكرالالذقيةالالذقية عبدهللا   حميد343
17NoNo-04-2011ذكرحمصعبدالھادي   حربا344
http://youtu.be/E7eSoRoj8uEعميد استشھد بإطالق نار على سيارته17YesNo-04-2011ذكرحمصعبدو   التالوي345
يأبو ماھر - قتل في مشفى األسد الجامعي بعد إصابته17NoNo-04-2011ذكرالالذقيةعبدو   خميس346 ي
17NoNo-04-272011ذكرحمصعسى   عبود347
إبن عبدو خضر التالوي17NoNo-04-2011ذكرحمصعلي   التالوي348
17NoNo-04-2011ذكرحمصتلبيسةعمر   بكور349
3 اال0 ةتا 402011ذكالالذق 04 1htt // t b / S476I J35A 17NoNohttp://youtu.be/mS476IsJ35A-04-402011ذكرالالذقيةبستان حماميعمر   الصمودي350
17NoNo-04-2011ذكرالالذقيةفادي   عمر351
17NoNo-04-2011ذكرحمصباب السباعفادي   سمرا352
قزازو353 17NoNo-04-2011ذكرالالذقيةفادي 17NoNo-04-2011ذكرالالذقيةفادي   قزازو353
مفقود ويؤكد شھود عيان من أھالي تلبيسة أنه استشھد17NoNo-04-2011ذكرحمصتلبيسةفراس   الضيخ354
17NoNo-04-2011ذكرحمصفرج   موسى355
17NoNo-04-172011ذكر-طفلحمصتلبيسةكمال   يحيى356 ى
17NoNohttp://youtu.be/wRmH4G4Z-9o-04-2011ذكرحمصمحمد   السقا357
17NoNo-04-2011ذكرالالذقيةمحمد   جبور358
17NoNo-04-322011ذكرالالذقيةمحمد   نوام359

ا ث ا ةل ذالالذق 17NoNo-04-412011ذكرالالذقيةمحمد سليمان عثمان360

17YesYes-04-2011ذكرطرطوسبانياسمحمد   قومان361
مجند في الفرقة الرابعة - الحرس الجمھوري - استشھد جراء 
http://youtu.be/s2_58GjAvZUالتعذيب بالكھرباء بعد رفضه إطالق النار على المتظاھرين في 

مدينة بانياس وشيع جثمانه في مدينة الحراك - درعا

مالزم - رفض إطالق النار على المتظاھرين17YesNo-04-2011ذكرحمصالرستنمراد   طالس362
17NoNo-04-2011ذكرحمصتلبيسةمصعب   ديب363
عقيد في الجيش من جبلة وله ثالث أطفال وينتظر رابع17YesNo-04-2011ذكرحمصالزھراءمعين   محلال364
17NoNo-04-2011أنثىحمصتھاليل   جمعة365
مقدم رفض إطالق النار18YesNo-04-2011ذكرحمصإياد   حرفوش366

ذل 18NoNohttp://youtu.be/R6GIzcrCyrQ-04-2011ذكرحمصمحمد   الجاسم367
شھيد فض االعتصام18NoNo-04-2011ذكرحمصمحمد   عبدالباقي368
شھيد فض االعتصام18NoNo-04-2011ذكرحمصياسر   عزوز369
العزو370 272011ذكرحمصاحمد 04 19NoNoاالعتصام فض شھيد شھيد فض االعتصام19NoNo-04-272011ذكرحمصاحمد   العزو370
شھيد فك اإلعتصام19NoNo-04-2011ذكرحمصبالل   المحمد371
شھيد فض االعتصام19NoNo-04-2011ذكرحمصثائر   كرومة372
شھيد فض االعتصام19NoNo-04-2011ذكرحمصجمال   درويش373 رويش مرصج ض ھي
شھيد فض االعتصام19NoNo-04-2011ذكرحمصحسان   الجوري374
شھيد فك اإلعتصام19NoNo-04-2011ذكرحمصحمد   الشامية375
مساعد أول من حماة مصياف العكاكر عوج19YesNo-04-2011ذكرحمصغسان   محرز376

فذ شھيد فض االعتصام19NoNo-04-262011ذكرحمصمحمد   سمرا377
عقيد ركن من حماة مصياف بيرة الجرد19YesNo-04-482011ذكرحمصمحمد   خضور378
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كروما379 19NoNo-04-2011ذكرحمصوسيم

سقط الشھيد يوم فك االعتصام في ساحة الحرية في حمص. 
يعمل نجار وقتل على يد قوات األمن برصاصة اخترقت رقبته. تم 
الذي الطبيب تعرف وھناك الحياة. يفارق أن قبل للمشفى http://youtu.be/L7qCNMVq-wEنقله رو379 يم    2011رصو 04 19NoNo ي بيب  ر  . و  ي رق  ن ي بل  ى   
يعمل في المشفى عليه وھو أحد أقربائه ولكن عندما نظر إلى 

ھويته وجد ھوية تحمل صورة الشخص نفسه و

http://youtu.be/L7qCNMVq wE

خضور380 عبدو الجردمحمد بيرة 19NoNo-04-2011ذكرحماةمصياف 19NoNo-04-2011ذكرحماةمصياف بيرة الجردمحمد عبدو خضور380
19NoNo-04-2011ذكرحماةمصياف عكاكرغسان محرز381
20NoNo-04-452011ذكرالالذقيةابراھيم عدنان تركماني382
20NoNo-04-2011ذكرالالذقيةبشير عاشور383
20NoNo-04-2011ذكرالالذقيةتامر علي ديب384
20NoNo-04-2011ذكرالالذقيةعصام عبد الرزاق385
20NoNo-04-542011ذكرالالذقيةعلي حسن سنكري386

كا أ ال ف قنا طلقة قتل كة ال ش ال ف ق
21YesNo-04-222011ذكردرعاالصنمينعبدهللا   الناصر387

رقيب في الجيش من الحسكة قتل بطلقة قناص في الرأس كان 
في نوبة حراسة في الصنمين في درعا يوم 21 أبريل تم إبالغ 

أھله بمقتله من قبل زمالئه في الجيش
قرب وجد تدمر من رتبة منه أعل ضابط يد عل أعدم نقيب نقيب أعدم على يد ضابط أعلى منه رتبة من تدمر وجد قرب 21YesNo-04-2011ذكرحمصعمر   الكناوي388

مطار التي فور قرب تدمر
إصيب 26 نيسان له طفالن من دير الزور21NoNo-04-282011ذكرحمصفيصل   العويس389

من بني خالد الرطوب ذلك بإطالق النار المباشر عليه عند أحد 
21NoNo-04-2011ذكرحمصنادر   سويدان390

ق ي
الحواجز األمنية في حمص وإصابة كل من أخته وعمه وابن 

أخيه
http://youtu.be/R6uaCrF9-rk

22NoNohttp://youtu.be/1QSF4d6C7Jc-04-2011ذكرحمصالطويل  مجھول391

22NoNohttp://youtu.be/YqdmRV6QimA-04-2011ذكرحمصتلدوھرموش  مجھول392

22NoNohttp://youtu.be/EwTQQBy03mc-04-2011ذكرريف دمشقدومااحمد   الساعور393

22NoNo-04-2011ذكرريف دمشقالمعضميةاحمد   الشيخ394
22NoNo-04-2011ذكرحمصتلدواحمد   الظاھر395

22NoNohttp://youtu.be/bAgNtRXWAdE-04-2011ذكرريف دمشقزملكااحمد   المملوك396 pق y g

22NoNo-04-2011ذكرريف دمشقزملكااحمد   جبارة397
22NoNohttp://youtu.be/p91cIdmGuv4-04-2011ذكرريف دمشقشقبااحمد   عطايا398
22NoNo-04-2011ذكرحمصالخالديةاحمد   الكحيل399 0رصييل399 0NoNo
مفقود منذ 22NoNo22/4/2011-04-2011ذكرحمصباباعمرواحمد   جنيد400
شرطي متزوج وله أربع أطفال من دمشق حلة22YesNo-04-362011ذكرريف دمشقالمعضميةاحمد   مكاوي401
مفقود منذ 22NoNo22/4/2011-04-2011ذكرحمصباباعمرواحمد   إدريس402

ة 22NoNo-04-2011ذكرريف دمشقالمعضميةاحمد   الغندور403
22NoNo-04-632011ذكردمشقالقابوناحمد   عبدالواحد404
22NoNo-04-2011ذكرريف دمشقالمعضميةاحمد   معتوق405

أحمد أو محمد بن أسامة الكامل اسمه الغربية المليحة أھال من من أھالي المليحة الغربية اسمه الكامل أسامة بن محمد أو أحمد 22NoNo-04-352011ذكردرعاالحراكاسامة   الحراكي406
http://youtu.be/d2bWlXThANEبن عبد الرحيم الحراكي

22NoNo-04-2011ذكردرعاإزرعانس   الزعبي407
الشريف408 22NoNo-04-2011ذكردرعاإزرعانس ري408 2011ررإزرعس    04 22NoNo
22NoNo-04-2011ذكردمشقالقابونانس   الصغير409
22NoNo-04-2011ذكرحمصباباعمروانس   كاخيا410
أصيب بطلق ناري في الرقبة22NoNo-04-92011ذكر-طفلدرعاإزرعانور   العبيد411
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22NoNo-04-302011ذكردمشقالنشابيةايمن   بتول412
22NoNohttp://youtu.be/m8SahHJ7sI0-04-202011ذكردرعاإزرعايھم   السالم413
أبومالك22NoNo-04-2011ذكردرعاإزرعإبراھيم حسين القالب414
ا415 ا ةإ ض شقال 2011ذكف 04 22NN 22NoNo-04-2011ذكرريف دمشقالمعضميةإياد   صوان415
أصيب بطلق ناري في الرأس22NoNo-04-102011ذكر-طفلدرعاإزرعإياد   شھاب416
22NoNohttp://youtu.be/yQhv8_S6jjc-04-2011ذكردرعاإزرعبالل   الشوحة417
العبيد418 22NoNo-04-2011ذكردرعاإزرعجاسم 22NoNo-04-2011ذكردرعاإزرعجاسم   العبيد418
22NoNo-04-2011ذكرحمصالقصيرجدوع   العمر419
22NoNo-04-2011ذكرحمصديربعلبةجھاد   مشيعيل420
رقيب متزوج و لديه ولدان من حماة (مصياف شمسية)22YesNo-04-2011ذكردرعاحاتم   عبود421 )م ) ج
مفقود منذ 22NoNo22/4/2011-04-2011ذكرحمصباباعمروحازم   صليبي422
مفقود منذ 22NoNo22/4/2011-04-362011ذكرحمصباباعمروحسام   الراعي423
مفقود منذ 22NoNo22/4/2011-04-2011ذكرحمصباباعمروحسان   جمعة424
لق42 ال 2011ذكاإزا 04 الفق22 ال ة ا أ أصيب برصاصة بالعمود الفقري22NoNo-04-2011ذكردرعاإزرعحسان   الحلقي425
22NoNo-04-252011ذكردمشقالنشابيةحسن   قالع426
22NoNo-04-2011ذكردرعاإزرعحسين   دياب427
الھبول428 22NoNohttp://youtu-04-2011ذكردمشقالقابونخالد be/ePe0X5itq6k 22NoNohttp://youtu.be/ePe0X5itq6k-04-2011ذكردمشقالقابونخالد   الھبول428
مفقود منذ 22NoNo22/4/2011-04-2011ذكرحمصباباعمروخالد   اإلبراھيم429
22NoNo-04-2011ذكرريف دمشقجبعدينخالد   حمادة430
22NoNo-04-2011ذكرريف دمشقحرستاخالد   حميد431
22NoNo-04-2011ذكرريف دمشقدوماخلدون   دروبي432
أو محمد إبراھيم خليل حمودة22NoNo-04-2011ذكردرعاإزرعخليل   المسالمة433
22NoNo-04-2011ذكرحمصباباعمرورامز   كاخيا434

االال شال ذف 22NoNo-04-2011ذكرريف دمشقالحجر االسودربيع   الھودجي435
22NoNo-04-2011أنثىدمشقبرزةرشا   نزھه436
22NoNo-04-2011ذكرحمصالحولةرضوان   عبدالكريم437
الشعار438 دمشقداريازاھر 2011ذكرريف 04 22NoNo 22NoNo-04-2011ذكرريف دمشقداريازاھر   الشعار438
22NoNo-04-282011ذكردمشقالنشابيةزكريا   زيدالني439
22NoNohttp://youtu.be/bhqO6tXTJTQ-04-2011ذكرحمصالحولةسالم   بكور440
يصيدالني22NoNo-04-2011ذكرحمصتلدوسامر   بكور441
22NoNohttp://youtu.be/KuNfC4PeyA8-04-2011ذكردمشقالقابونسامر   جوعانة442
22NoNo-04-2011ذكرحمصباباعمروسامي   حسن443
22NoNo-04-2011ذكردرعاإزرعسفيان   الحروب444

ل ذف 22NoNo-04-2011ذكردرعاإزرعسفيان   الحريري445
أو سفيان صالح سليمان22NoNo-04-2011ذكردرعاإزرعسفيان   عبيد446
22NoNo-04-252011ذكرريف دمشقدوماسليم   قالع447
إبراھيم448 دمشقالمعضميةسليمان 2011ذكرريف 04 22NoNo 22NoNo-04-2011ذكرريف دمشقالمعضميةسليمان   إبراھيم448
22NoNo-04-2011ذكرريف دمشقدوماسمير   قالع449
عازب من حماة22NoNo-04-302011ذكرحمصباباعمروسميون   عيسى450
22NoNo-04-2011ذكرحمصشادي   حالق451 ق ري
22NoNo-04-2011ذكرحمصالخالديةشدوان   حمود452
22NoNo-04-2011ذكرحمصصبحي   العطار453

فمنع المستشفى إلى اسعافه تم ثم الكتف في قناص رصاصة
22YesYes-04-82011ذكر-طفلريف دمشقالمعضميةضياء   ھزاع454

رصاصة قناص في الكتف ثم تم اسعافه إلى المستشفى فمنع 
ضابط األمن األطباء عن إسعافه و قام بضربه على وجھه 
بحذائه و الدعس على كتفه المجروح حتى استشھد
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مفقود منذ 22NoNo22/4/2011-04-2011ذكرحمصباباعمروطارق   العمر455
22NoNo-04-2011ذكردرعاإزرعطاھر   الحريري456
22NoNo-04-2011ذكردرعاإزرععادل   التوفيق457
ل458 ال اال 2011ذكا 04 22NN22/4/2011 نذ فق مفقود منذ 22NoNo22/4/2011-04-2011ذكرحمصباباعمروعبدالحميد   الصليبي458
22NoNo-04-222011ذكرحمصالحولةعبدالرحمن   القاضي459
أبو منير قتل بعد خروجه من المسجد22NoNo-04-702011ذكردرعاإزرععبدالغفار   شحادة460
عبيد461 22NoNo-04-2011ذكردرعاإزرععبدالغفار 22NoNo-04-2011ذكردرعاإزرععبدالغفار   عبيد461
22NoNo-04-252011ذكرريف دمشقدوماعبدهللا   قالع462
أو عبدالمنعم قرقورة22NoNo-04-2011ذكرريف دمشقالمعضميةعبدالمنعم   عرعورة463
أبو العوف22NoNo-04-2011ذكرريف دمشقزملكاعزالدين   النداف464
22NoNo-04-2011ذكرريف دمشقالمعضميةعالء   الرفاعي465
من حماة22NoNo-04-142011ذكر-طفلحمصعالء   سھوان466
22NoNo-04-2011ذكرحمصالحولةعالء   عرابي467
خ468 ش شتال 2011ذكف 04 22htt // t b /Y 6l88Tt 8 22NoNohttp://youtu.be/Yas6l88Ttx8-04-2011ذكرريف دمشقحرستاعلي   شيخ468
22NoNohttp://youtu.be/EmtPvDKGI7g-04-2011ذكرريف دمشقحرستا علي   درويش469
22NoNo-04-2011ذكردرعاإزرععماد   العبدالعزيز470
دعبول471 22NoNo22/4/2011-04-2011ذكرحمصباباعمروعماد منذ مفقود مفقود منذ 22NoNo22/4/2011-04-2011ذكرحمصباباعمروعماد   دعبول471
22NoNo-04-2011ذكرحمصعمار   السلمان472
http://youtu.be/TXSYC5V-2xEقبيلة النعيم22NoNo-04-2011ذكرحمصالبياضةعمار   السلوم473
لديه طفالن22NoNo-04-2011ذكرريف دمشقدارياعمار   خوالني474 ي
22NoNohttp://youtu.be/B_fzP6m0L80-04-2011ذكردمشقجوبرعمر   الحمصي475
من الجوالن22NoNo-04-2011ذكرريف دمشقالحجر االسودعيسى   البحتري476

الحراكي477 السباعفواز الكحيل22NoNo-04-2011ذكرحمصباب محمد الشھيد انقاذ محاوال استشھد أطفال ثالث http://youtu.be/JTnWhGkepaMلديه ي477 ر ز    عو ب ب  2011رصب 04 22NoNoيل ھي   وال   ھ  ل  http://youtu.be/JTnWhGkepaMي  

22NoNo-04-2011ذكردرعاإزرعقاسم   األسعد478
22NoNo-04-2011ذكردرعاإزرعقاسم   محمد479
السالم480 2011ذكردرعاإزرعلؤي 04 22NoNo 22NoNo-04-2011ذكردرعاإزرعلؤي   السالم480
متبرع بالدم22NoNo-04-2011ذكرريف دمشقالمعضميةمؤيد   حسنين481
22NoNo-04-2011ذكرريف دمشقالمعضميةماجد   منصور482
22NoNo-04-2011ذكرريف دمشقدومامازن   برخش483 ق
22NoNo-04-2011ذكرريف دمشقالمعضميةمازن   عرعورة484
ثالث أشقاء تعرضوا إلطالق النار في سيارتھم22NoNo-04-2011ذكرريف دمشقداريامازن   الدين485
ثالث أشقاء تعرضوا إلطالق النار في سيارتھم22NoNo-04-2011ذكرريف دمشقداريامجد   الدين486

شلل ذف 22NoNo-04-2011ذكرريف دمشقالحجر االسودمحمد   الحمزات487
22NoNo-04-2011ذكرريف دمشقدومامحمد   الديرواني488
22NoNo-04-2011ذكرحمصالقصيرمحمد   العيدة489
هللا490 أبودخل دمشقحرستامحمد 2011ذكرريف 04 22NoNo 22NoNo-04-2011ذكرريف دمشقحرستامحمد   أبودخل هللا490
22NoNohttp://youtu.be/bVjFUX1qUJU-04-142011ذكر-طفلحمصالحولةمحمد   المحمد491
http://youtu.be/_7tSurZecEwأو محمد بشار الكحيل22NoNo-04-252011ذكرحمصالخالديةمحمد   الكحيل492
22NoNo-04-2011ذكردرعامحمد   المعيط493 رري
أو خالد سعيد ساعور22NoNo-04-2011ذكرريف دمشقدومامحمد   الساعور494
22NoNohttp://youtu.be/BKFJRBLbsKY-04-2011ذكرحمصباباعمرومحمد   الشيخ495
22NoNo-04-2011ذكرريف دمشقداريامحمد   خوالني496

22NoNohttp://youtu.be/CBMmSUfOSo-04-322011ذكرحمصكفرالھارضوان   اللو497
U

22NoNo-04-2011ذكردمشقبرزةزكريا   وھبة498
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مفقود منذ 22NoNo22/4/2011-04-2011ذكرحمصباباعمرومحمد   الجنيد499
22NoNo-04-2011ذكرريف دمشقمحمد   طالع500
22NoNo-04-2011ذكرريف دمشقدومامحمد   عبادي501
ةقال502 242011ذكشقالنشا 04 22NN 22NoNo-04-242011ذكردمشقالنشابيةمحمد   قالع502
ابن إمام المسجد22NoNo-04-2011ذكرريف دمشقالحجر االسودمحمد   اآلغا503
22NoNo-04-2011ذكردرعاإزرعمحمد   الذياب504
خالد505 22NoNo22/4/2011-04-2011ذكرحمصباباعمرومحمد منذ http://youtuمفقود be/QqBKarhsllA http://youtu.be/QqBKarhsllAمفقود منذ 22NoNo22/4/2011-04-2011ذكرحمصباباعمرومحمد   خالد505
22NoNo-04-2011ذكردمشقبرزةمحمد   بركات506
طلق ناري في الرأس22NoNo-04-72011ذكر-طفلدرعاإزرعمحمد   حمودة507
22NoNo-04-2011ذكرريف دمشقزملكامحمد   الفتال508
22NoNo-04-2011ذكرحمصديربعلبةمحمد   مشيعل509
أو محمد عيسى22NoNo-04-2011ذكرريف دمشقالحجر االسودمحمد   البحتري510
22NoNohttp://youtu.be/aWniSKAxcSQ-04-2011ذكردرعاإزرعمحمد   الجراد511

اال12 2011ذكا 04 22 22NoNo-04-2011ذكرحمصباباعمرومحمود   الجوري512
22NoNo-04-262011ذكردمشقالنشابيةمحمود   درويش513
ثالث أشقاء تعرضوا إلطالق النار في سيارتھم22NoNo-04-2011ذكرريف دمشقداريامحمود   عزالدين514
معتوق515 دمشقالمعضميةمحمود 22NoNo-04-2011ذكرريف 22NoNo-04-2011ذكرريف دمشقالمعضميةمحمود   معتوق515
جامع بالل الحبشي22NoNo-04-2011ذكردمشقمعتز   الروبا516

خرج بعد تظاھرة جامع الحسن , وبعد أن عاد إلى حيث يسكن 
في داريا أوقف على الحاجز من قبل األمن ھو وأبوه وأخويه 

22NoYes-04-2011ذكردمشقالميدانمعتز   الشعار517
ى ي

الصغار ثم أطلقوا النار عليه فأصابوه في قلبه وعندما حاول 
أبوه أن يسعفه قاموا بضرب األب ضربا مبرحا على ظھره 

واعتقلوا أخويه الصغيرين

http://youtu.be/ssaS_z2hpt0

ةا طفلالخال ذ 22NoNo-04-172011ذكر-طفلحمصالخالديةمعتز   روبا518
مفقود منذ 22NoNo22/4/2011-04-2011ذكرحمصباباعمرومعتصم   الطالب519
22NoNo-04-2011ذكردرعاإزرعمھند   الموسى520
الحوري521 االسودناصر دمشقالحجر 2011ذكرريف 04 22NoNohttp://youtu be/4rc8i 0nZas 22NoNohttp://youtu.be/4rc8i_0nZas-04-2011ذكرريف دمشقالحجر االسودناصر   الحوري521
22NoNo-04-2011ذكرريف دمشقسقباناصر   الدقر522
22NoNo-04-2011ذكردمشقجوبرنزار   الخطيب523
22NoNo-04-2011ذكردمشقالقابوننزار   الفيومي524 قي
22NoNo-04-2011ذكردرعاإزرعنزار   الحروب525
22NoNo-04-2011ذكردرعاإزرعنزار   العيدة526
22NoNo-04-2011ذكردرعاإزرعنزار   عبيد527

لق ذل 22NoNo-04-2011ذكردرعاإزرعھاني   الحلقي528
22NoNohttp://youtu.be/Sp_SPOVgfYw-04-2011ذكرريف دمشقزملكاوائل   العربيني529
22NoNo-04-2011ذكردمشقالقابونوفيق   عبدالواحد530
خوالن531 دمشقدارياوليد 2011ذكرريف 04 22NoNohttp://youtu be/wU3vOESUkDI 22NoNohttp://youtu.be/wU3vOESUkDI-04-2011ذكرريف دمشقدارياوليد   خوالني531

العب كرة ناشئي المنتخب السوري ونادي الشرطة استشھد في  22NoNo-04-2011ذكرريف دمشقالحجر االسوديمان إبراھيم532
الجمعة العظيمة

22NoNo-04-112011ذكر-طفلدرعاإزرعانس   العبيد533 بي ررإزرعس
مجزرة الزبلطاني في يوم الجمعة العطيمة22NoNo-04-2011ذكرريف دمشقالزبلطانيغير محدد534
22NoNo-04-102011ذكر-طفلدرعاإزرعمحمد   الشوحة535
22NoNo-04-2011ذكرحماةمصياف - الشميسةحاتم محمود عبود536

ةث ذق 22NoNo-04-302011ذكرحماةقصيبةسيمون ثابت عيسى537
22NoNo-04-2011ذكرحماةبراء الخضري538
22NoNo-04-2011ذكرحماةنضال النمر539
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22NoNo-04-2011ذكرحماةصھيب عدي540
22NoNo-04-2011ذكرحماةعلي عثمان541
22NoNo-04-2011ذكرحماةعمار عدي542
تل543 ةا ا 2011ذكاةال 04 22NN 22NoNo-04-2011ذكرحماةالجراجمةصھيب حامد سوتل543
22NoNo-04-2011ذكرحماةمحمد عدي544
22NoNo-04-2011ذكرحماةخالد البوشي545
خليف546 22NoNohttp://youtu-04-2011ذكرحماةمحمد be/bxwUKvN5tMk 22NoNohttp://youtu.be/bxwUKvN5tMk-04-2011ذكرحماةمحمد خليف546
22NoNohttp://youtu.be/Lwo1InSBpsc-04-2011ذكرحماةقصورحسن علي خميس547
22NoNo-04-2011ذكرحماةلؤي سوتل548
22NoNo-04-2011ذكرحماةالعليلياتامير اكرم طقم549 م م
22NoNo-04-2011ذكرحماةزكريا محمد حالق550
22NoNo-04-2011ذكرحماةمحمد الخراط551
22NoNo-04-142011طفلحماةيمان رياض الخضري552

22NoNohttp://youtu.be/HwVKbSFguLQ-04-142011طفلحماةطيبة اإلمامعالء جمال السھوان553

22NoNo-04-2011حمصباباعمروماھر أحمد الحسن554
خالد555 محمد بن عمرو عيد 22NoNo-04-2011حمصباباعمرومحمد بن555 رو روي ب 0صب 0NoNo
22NoNo-04-2011حمصباباعمرومحمود الجوري556
22NoNo-04-2011حمصباباعمرومحمد خضير الشيخ557
طفل22NoNo-04-2011حمصباباعمرومضر أحمد ريشة558
23NoNo-04-2011حمصباباعمرومحمد صياح البقاعي559
23NoNo-04-2011ذكرريف دمشقدومااحمد   الطبجي560
http://youtu.be/iySdOAozKWkكان يريد تشييع شھدائه23NoNo-04-452011ذكردمشقبرزةاحمد   اندورة561

23NoNohttp://youtu.be/YqdmRV6QimA-04-2011ذكردمشقبرزةاحمد   درويش562

23NoNo-04-2011ذكرريف دمشقدومااحمد   معراوي563
23NoNo-04-2011ذكردمشقبرزةاحمد   الترك564
23NoNo-04-2011ذكردرعاشيخ مسكين امجد   الحسين565
23NoNo-04-2011ذكردمشقحموريةإبراھيم   خالد566
23NoNo-04-2011ذكردرعاإبراھيم   عاصمي567
ا568 ال ا لإ 2011ذكاا 04 23NN 23NoNo-04-2011ذكردرعاداعلإبراھيم   العاسمي568
تم قنصھا في عينھا داخل منزلھا23NoNo-04-72011أنثى-طفلدمشقبرزةإسراء   يونس569
23NoNo-04-2011ذكردرعاإبطعباسل   النصيرات570
عوير571 23NoNo-04-2011ذكردرعاداعلباسل 23NoNo-04-2011ذكردرعاداعلباسل   عوير571
تم اإلجھاز عليه بعد ذھابه إلى المستشفى23NoNo-04-2011ذكردمشقالزبلطانيبسام   أبوسلينة572

23NoNohttp://youtu.be/LWGQKm_7Zp-04-2011ذكرريف دمشقدومابالل   شھاب573
4

ذق 23NoNohttp://youtu.be/DUK2IQS8UXo-04-2011ذكردرعاداعل جمال   قنبر574
23NoNo-04-2011ذكرريف دمشقسقباحسام   جمعة575
23NoNo-04-2011ذكرريف دمشقدوماحسان   شھاب576
عيس577 دمشقالضميرحسن 2011ذكرريف 04 23NoNo 23NoNo-04-2011ذكرريف دمشقالضميرحسن   عيسى577
23NoNo-04-2011ذكرريف دمشقدوماحسن   معراوي578
23NoNo-04-2011ذكرريف دمشقدوماخالد   صيداوي579
23NoNo-04-2011ذكردرعانوى خالد   ذيب580 0رروىيب580 0 3NoNo
23NoNo-04-2011ذكرالسويداءالمجدلساطع   ھنيدي581
23NoNo-04-2011ذكردرعانوىعالء   الجنادي582
23NoNohttp://youtu.be/5-WoETu0RIA-04-2011ذكردمشقبرزةعلي   شافعة583
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23NoNo-04-2011ذكردرعاشيخ مسكينعمر   الحريري584
23NoNohttp://youtu.be/eN2AsKcJDTc-04-2011ذكردرعانوى فادي   الصقر585
23NoNo-04-172011ذكر-طفلدرعانوىفادي   عمارين586
2011ذكانفا587 04 23NN 23NoNo-04-2011ذكردرعانوىفادي   دھيس587
23NoNo-04-2011ذكردرعانوى قاسم   دھيس588
23NoNohttp://youtu.be/WkFrov9kjkQ-04-292011ذكردمشقبرزة كمال   بركات589
الكرش590 دمشقسقبالطفي 23NoNo-04-2011ذكرريف 23NoNo-04-2011ذكرريف دمشقسقبالطفي   الكرش590
23NoNo-04-2011ذكرريف دمشقجسرينماھر   النجار591
23NoNo-04-2011ذكردرعانوىماھر   صدر592
متأثراً بجروحه أصيب بھا يوم 23NoNo4-22-04-2011ذكرحمصباباعمرومحمد   البقاعي593 مي

لم يتم تسليم جثته حتى االن وھي موجودة في مشفى تشرين - 23NoNo-04-2011ذكرريف دمشقسقبامحمد   ظبيان594
سقبا - ريف دمشق

23NoNo-04-2011ذكردرعانوىمحمد   عمارين595
ذكشزةالل 23NoNo-04-352011ذكردمشقبرزة محمد   اللو596

23NoNo-04-162011ذكر-طفلدمشقبرزةمحمد   الطبيش597
23NoNo-04-2011ذكردرعاصيدامحمد   البرم598
الرفاعي599 23NoNohttp://youtu-04-2011ذكردرعاصيدامحمود be/B3MJ2IIfXiU 23NoNohttp://youtu.be/B3MJ2IIfXiU-04-2011ذكردرعاصيدامحمود   الرفاعي599

23NoNohttp://youtu.be/NmRMRkXheS-04-2011ذكردمشقبرزةموفق   سليمان600
s

23NoNo-04-2011ذكرريف دمشقدومانذير   الريس601
أ ة http://youtu.be/3rBZUg6F1GQرصاصة اخترقت رأسه على جسر ازرع23NoNo-04-2011ذكردرعاإبطعياسر   النصيرات602

23NoNohttp://youtu.be/9X063XRMgXE-04-262011ذكردمشقبرزة  ياسر   شاويش603
23NoNohttp://youtu.be/rtrI4hJ6C5Y-04-2011ذكردرعاصيداياسين محمود المجاريش604
ين605 يا ين 212011ذكردرعاصيدايا 04 23NoNo 23NoNo-04-212011ذكردرعاصيداياسين   ياسين605
http://youtu.be/F0lOUD7Y0s4من حماة استشھد في جبلة24NoNo-04-2011ذكرالالذقيةجبلةاحمد   المصري606
أخ حسن صھيوني24NoNo-04-2011ذكرالالذقيةجبلةاحمد   صھيوني607
القاسم608 24NoNohttp://youtu.be/Ox47rOZ-fnM-04-2011ذكرحمصاحمد م608 2011رص    04 24NoNohttp://youtu.be/Ox47rOZ fnM
عمل حر24NoNo-04-2011ذكرالالذقيةجبلةايمن   المصري609
استشھد في الزبلطاني24NoNo-04-2011ذكرريف دمشقالسوداإبراھيم   حنش610
24NoNo-04-2011ذكرالالذقيةجبلةإبراھيم   الدين611
24NoNo-04-2011ذكرالالذقيةجبلةباسم   دنين612
24NoNo-04-2011ذكرريف دمشقعامودابافي   محمد613
24NoNo-04-152011ذكر-طفلدمشقجوبربشير   قعدان614
ان615 د االل شقد د 2011ذكف 04 24NNhttp://youtu be/y4fzRjh7StM 24NoNohttp://youtu.be/y4fzRjh7StM-04-2011ذكرريف دمشقدومابالل   دوماني615

وصلنا إيميل على أنه على األغلب حي ولكن ليس جزما وأن 24NoNo-04-2011ذكرادلبمعرة النعمانتامر   العلوش616
http://youtu.be/gf9BKw_pRUEھناك مستشھد ولكنه غيره

غزال617 24NoNo-04-2011ذكرالالذقيةجبلةجميل ل617 ز يل    2011ريجبج 04 24NoNo
سمكري مات لمنع قوات االمن من اسعافه24NoNo-04-372011ذكرالالذقيةجبلةحسن   السنكري618
عمل حر24NoNo-04-2011ذكرالالذقيةجبلةحسن   عبدالحميد619
مجند من الرقة (الجرسية)24YesNo-04-202011ذكرحلبالبابحسين   الصالح620
24NoNo-04-2011ذكرالالذقيةجبلةخالد   دناني621
قتلته قوات االمن بثالث رصاصات24NoNo-04-2011ذكرحمصالناعسةدانيال   فوزي622
مجند من حلب (عفرين - الشيخ حديد)24YesNo-04-2011ذكرحلبعفرينزرادشت   طوطي623
ه624 ةلةا 302011ذكالالذق 04 24NNن ت ا ن نجار بيتون24NoNo-04-302011ذكرالالذقيةجبلةساريه   حرير624
استشھد في الزبلطاني24NoNo-04-2011ذكرطرطوسشاصسعيد   شاھين625
24NoNo-04-2011ذكرالالذقيةجبلةعبدالخالق   عبيد626
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24NoNo-04-602011ذكرالالذقيةجبلةعبدالرحمن ناصر الدين627
عامل كھرباء24NoNo-04-402011ذكرالالذقيةجبلةعبدالرحمن   الدين628
سائق24NoNo-04-302011ذكرالالذقيةجبلةعبدالرزاق   عبيد629
ت630 ز ةلةز 2011ذكالالذق 04 24NN 24NoNo-04-2011ذكرالالذقيةجبلةعزيز   بسيتون630
24NoNo-04-2011ذكرالالذقيةجبلةمحمد   البريس631
استشھد متأثرا بجروح أصيب بھا الجمعة24NoNo-04-2011ذكردمشقالقدممراد   الشوا632
اآلغا633 حامل24NoNo-04-2011أنثىالالذقيةجبلةمنال وھي بيتھا في قنصت قنصت في بيتھا وھي حامل24NoNo-04-2011أنثىالالذقيةجبلةمنال   اآلغا633
مديرة مدرسة24NoNo-04-2011أنثىالالذقيةجبلةمنتھى   الشب634
24NoNo-04-2011ذكرريف دمشقالزبلطانيوائل   عيسى635
24NoNo-04-2011ذكرالالذقيةجبلةوضاح   دعبل636 ح
24NoNo-04-2011ذكرالالذقيةجبلةيوسف   عبيد637
24NoNo-04-352011ذكرحماةوادي العيونباسل أحمد علي638
24NoNo-04-2011ذكرالالذقيةجبلةعبدالمنعم عبيد639
ة640 ا ةلةض 2011ذكالالذق 04 24htt // t b /S B If OTU 24NoNohttp://youtu.be/Sm_BwIfuOTU-04-2011ذكرالالذقيةجبلةرضوان جمعة640
24NoNohttp://youtu.be/H4VxIWU6L78-04-2011ذكرالالذقيةعبدالسالم عبيد641
24NoNo-04-2011ذكرالالذقيةجبلةامين المصري642
النور643 عبد 24NoNo-04-2011ذكرالالذقيةاحمد 24NoNo-04-2011ذكرالالذقيةاحمد عبد النور643
24NoNo-04-2011ذكرالالذقيةمحمد ديب البربس644
24NoNo-04-2011ذكرالالذقيةجبلةيحيى جمعة645

قطيفان646 2011ذكردرعااحمد 04 25NoNohttp://youtu be/UcL1QqUQb5U 25NoNohttp://youtu.be/UcL1QqUQb5U-04-2011ذكردرعااحمد   قطيفان646

http://youtu.be/Yas6l88Ttx8رقيب أول من طرطوس حاموش رسالن25YesNo-04-2011ذكرطرطوسحاموش رسالناحمد   محمد647
والد اثنين من الشھداء محمد و أيمن25NoNo-04-2011ذكردرعاتل شھاباحمد   الشقران648
محاميد649 2011ذكردرعاانس 04 25NoNo 25NoNo-04-2011ذكردرعاانس   محاميد649
ابن أحمد الشقران25NoNo-04-2011ذكردرعاتل شھابايمن   الشقران650
25NoNo-04-2011ذكردرعاجمال   الترك651
القادري652 دمشقدوماحسام 25NoNo-04-2011ذكرريف ري652 قوم    2011رري  04 25NoNo
25NoNo-04-2011ذكردرعاخالد   النوفلي653

مجند من حلب منبح تل جردة من الفرقة الرابعة - رفض إطالق 25YesNo-04-2011ذكرحلبمنبج  تل جردةرمضان   حجو654
النار في درعا فأعدم

25NoNo-04-2011ذكردرعاشادي   عياش655
25NoNo-04-2011ذكردرعاعبدالرحمن   أبازيد656
25NoNo-04-2011ذكردرعاعمر   البدر657
ل658 اع إ عفاد الجا تان لة ةج 2011ذكالالذق 04 25YNع الجا تان لة ج ة الالذق ن ل أ الز مالزم أول من الالذقية جبلة بستان الجامع25YesNo-04-2011ذكرالالذقيةجبلة بستان الجامعفادي   إسماعيل658
رقيب من الالذقية جبلة القالعي25YesNo-04-2011ذكرالالذقيةجبلة القالعيفارس   محمود659
25NoNo-04-2011ذكردرعافراس   المسالمة660
علي661 آغامحمد آغا25YesNo-04-2011ذكرحلبحسن حسن حلب من مجند ي661 2011ربن     04 25YesNo ن ب  ن  ج 

http://youtu.be/CEXwbnLYhHYرقيب عازب من حمص القريتين25YesNo-04-302011ذكرحمصالقريتينمحمد   عبدهللا662

25NoNo-04-502011ذكردرعانواف   العبود663
ال ةا ذكاالن 26NoNo-04-372011ذكردرعاالنعيمةاحمد   العبود664

مالزم أول متزوج وله ولدان من إدلب الدانا26YesNo-04-272011ذكرادلبالداناانور   ميا665
26NoNo-04-2011ذكردرعاشيخ مسكينإبراھيم   أبونبوت666
برو667 زراعي26NoNo-04-2011ذكرحمصالنبكإبراھيم مھندس فادي أبو أبو فادي مھندس زراعي26NoNo-04-2011ذكرحمصالنبكإبراھيم   برو667
رقيب متزوج وله ولدان من السويداء نجران26YesNo-04-382011ذكرالسويداءنجرانإياد   الدين668
مجند من دمشق جوبر26YesNo-04-2011ذكردمشقجوبرباسم   شيباني669
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http://youtu.be/pibKHPIS1AQمن التسيل كان موجود في درعا عند الحصار26NoNo-04-2011ذكردرعاتسيلرائد   المصري670
شرطي متزوج من طرطوس الشيخ بدر26YesNo-04-282011ذكرطرطوسالشيخ بدرسمير   سالمة671
سنة ثالثة حقوق جامعة دمشق - ابن ابراھيم برو26NoNo-04-2011ذكرحمصالنبكشادي   برو672

ا 15 ة ل له ك ا ف ش األ إ

26NoNo-04-372011ذكردرعاعبداللطيف   الوشاحي673

من إربد األردن يعيش في درعا بحكم عمله لمدة 15 عام 
استشھد جراء إصابة برصاصة قناص مباشرة اخترقت فكيه 
لتستقر في رأسه وكان ذلك عقب تأديته لصالة الفجر في فترة 

درعا لمدينة األول اإلجتياح األول لمدينة درعااإلجتياح
استشھد متأثراً بجراح أصيب بھا يوم الجمعة العظيمة26NoNo-04-242011ذكردرعاعبدهللا   القاضي674
26NoNohttp://youtu.be/KkJA8-8c4-I-04-292011ذكردرعاالكرك الشرقيعصام   الترك675
26NoNo-04-2011ذكردرعاعلي   أكراد676 ي
مساعد أول من طرطوس العدموس26YesNo-04-312011ذكرطرطوسالقدموسعمار   جنود677
26NoNo-04-222011ذكردرعاالنعيمةعمر   عبود678
مساعد أول متزوج وله ولدان من حمص بلقسة26YesNo-04-352011ذكردرعانوىفرزات   حرفوش679

إ لةالك ن ةال لةذكالالذق ن ال ة الالذق ق رقيب من الالذقية السنيبلة26YesNo-04-2011ذكرالالذقيةالسنيبلةمالك   إسبر680
بكالوريا ابن إبراھيم برو26NoNo-04-2011ذكرحمصالنبكمحمد   برو681
ابن أحمد الشقران26NoNo-04-2011ذكردرعاتل شھابمحمد   الشقران682
القادري683 دمشقدومامحمود ألھله26NoNo-04-172011ذكر-طفلريف الخبز لشراء خرج خرج لشراء الخبز ألھله26NoNo-04-172011ذكر-طفلريف دمشقدومامحمود   القادري683
رقيب من حماة محردة حلفايا26YesNo-04-202011ذكردرعاموسى   السليمان684
عريف عازب من الحسكة العرجة القحطانية26YesNo-04-202011ذكردرعاوائل   الجرصي685
يفلسطيني استشھد في درعا26NoNo-04-2011ذكرجنسيات اخرىفلسطينياسر   الحسين686 ي
مجند عازب من حلب البللريمون26YesNo-04-202011ذكردرعايحى   عمر687
مساعد أول متزوج وله ولدان من السويداء الرحى26YesNo-04-362011ذكردرعاصفوان   حسان688
شرطي متطوع عازب من دير الزور26YesNo-04-232011ذكردير الزورعامر   الحنيت689

فا ذاةال 26NoNo-04-292011ذكرحماةبعرينعالء فايز عبيدو690
26NoNo-04-312011ذكرحماةجب رملةرؤوف نواف مسلم691
26NoNo-04-282011ذكرحماةالموعةسعيد خضور إبراھيم692
السليمان693 العزيز عبد 202011ذكرحماةمحردةموس 04 26NoNo 26NoNo-04-202011ذكرحماةمحردةموسى عبد العزيز السليمان693
26NoNo-04-252011ذكرحماةشطحةوردان عثمان694
26NoNo-04-2011ذكرحماةالقصورامين المصري695
مساعد متزوج من دمشق حوش عرب27YesNo-04-322011ذكردمشقحوش عربعبدالعزيز   جمعة696 قق ج
27NoNo-04-2011ذكرالالذقيةمحمود   دنورة697
مجند من ذيبان دير الزور27YesNo-04-2011ذكرريف دمشقدومامناف   الصالح698
27NoNo-04-2011ذكرريف دمشقبلدة النعيمةموسى   الرحيل699

لق ذلشأ 27NoNo-04-192011ذكردرعاكحيلنشأت   القداح700
شرطي عازب من حماة السلمية السعن27YesNo-04-212011ذكرحمصتلكلخيوسف   حمود701

الزعب702 2011ذكردرعامحمد 04 27NoNo
أصيب بتاريخ 23/4/2011 واستشھد بعدھا بأربع أيام و تم 
احتالل و اإلجتياح بسبب 4/5/2011 تاريخ إل دفنه http://youtuتأخير be/bwrVsdv3Glk تأخير دفنه إلى تاريخ 4/5/2011 بسبب اإلجتياح و احتالل 27NoNo-04-2011ذكردرعامحمد   الزعبي702

قوات األمن للمشفى
http://youtu.be/bwrVsdv3Glk

27NoNo-04-2011ذكرالالذقيةاحمد   بيازيد703
مجند عازب من حلب الباب الكعيبة27YesNo-04-302011ذكردرعااحمد   بوزان704 ن يبرربوز ب ب ب ن زب ج
إمام جامع العباسين27NoNo-04-2011ذكردرعاالمدينة القديمةجكال   عبدهللا705
مساعد أول متزوج وله ولدان من طرطوس27YesNo-04-442011ذكرحمصتلكلخحسن   عباس706
27NoNo-04-2011ذكرالالذقيةرباح   الشاقر707

قذق http://youtu.be/B5PQvIFfN2gمجند من إدلب (سراقب)27YesNo-04-212011ذكرادلبسراقبغسان   العبدو708
طفلة27NoNo-04-152011أنثى-طفلدرعاشيزار   البتك709
27NoNo-04-2011ذكرالالذقيةمحمد دنورة710
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28NoNo-04-2011ذكرالالذقيةمازن دنورة711
28NoNo-04-2011ذكردرعااحمد   زريقات712
28NoNo-04-2011ذكردرعاباسل   اكراد713
ال714 ل 2011ذكاا 04 28NN 28NoNo-04-2011ذكردرعاباسل   المصري714
28NoNo-04-2011ذكردرعاشيخ مسكينجمال   أبونبوت715
28NoNo-04-2011ذكردرعاجھاد   الجھماني716
بجبوج717 28NoNo-04-2011ذكردرعاجھاد 28NoNo-04-2011ذكردرعاجھاد   بجبوج717
28NoNo-04-2011ذكردرعاحازم   طاھر718
28NoNo-04-2011ذكردرعاحسام   الحمادي719
أصابه األمن وتركه ينزف حتى استشھد28NoNo-04-2011ذكرريف دمشقمضاياحسين   عيسى720
مجند عازب من الرقة خنيز الجنوبي28YesNo-04-222011ذكردرعاشيخ مسكينحمود   الحسن721
فلسطيني استشھد في درعا28NoNo-04-2011ذكرجنسيات اخرىفلسطينخالد   المحمد722
28NoNo-04-2011ذكردرعاسمير   أبازيد723

الك24 212011ذكاال 04 ا28 ال ا ذ الز ق رقيب من دير الزور ذيبان الميادين28YesNo-04-212011ذكردرعاعبدالمجيد   الكدرو724
فلسطيني استشھد في درعا28NoNo-04-2011ذكرجنسيات اخرىفلسطينعلي   االحمد725
مساعد أول متزوج وله ثالث أطفال من حماة مصياف28YesNo-04-422011ذكرحمصعماد   سليمان726
المسالمة727 28NoNo-04-2011ذكردرعاالطيبةغسان 28NoNo-04-2011ذكردرعاالطيبةغسان   المسالمة727
28NoNo-04-2011ذكردرعاالطيبةفؤاد   المسالمة728
28NoNo-04-2011ذكردرعافادي   أبازيد729
مساعد أول من حماة مصياف الطمارقية28YesNo-04-262011ذكردرعافادي   شدود730 ي
28NoNo-04-2011ذكردرعافراس   جمعة731
من دير الزور البوكمال طواطحة28NoNo-04-212011ذكردرعافيصل   جدوع732
28NoNo-04-232011ذكردمشقبرزةمحمد   طافش733

ذالل 28NoNo-04-2011ذكردرعامحمد   عللو734
28NoNo-04-2011ذكردرعامھند   المسالمة735
28NoNo-04-2011ذكردرعاھيثم   المسالمة736
دعيبس737 2011ذكردرعايوسف 04 28NoNo 28NoNo-04-2011ذكردرعايوسف   دعيبس737
28NoNo-04-202011ذكرحماةحلفاياموسى عبد العزيز قدور سليمان738
28NoNo-04-212011ذكرحماةسلمية - السعنيوسف خليل حمود739
28NoNohttp://youtu.be/rHm8c3F9tyY-04-2011ذكرحماةكرنازصدام مصطفى العلي740 ي ى pم y y
28NoNo-04-422011ذكرحماةمصيافعماد محمود سليمان741
28NoNo-04-362011ذكرحماةمصياففادي سليمان شدود742
28NoNo-04-212011ذكرحماةالبويضحسن الھبوب743

أل ةل ل ذةف 29NoNo-04-502011ذكرحماةمصياف - النھضةسليمان األحمد744
29NoNo-04-402011ذكرحماةمصياف - الشميسةنضال حبيب شقوف745
مجزرة صيدا29NoNo-04-2011ذكردرعاجسر صيداالمدد  مجھول746
مجھول747 مسكينالصفدي 2011ذكردرعاشيخ 04 29NoNo 29NoNo-04-2011ذكردرعاشيخ مسكينالصفدي  مجھول747
ابن شعالن شريتح29NoNo-04-2011ذكرحمصالرستنشريتح  مجھول748
http://youtu.be/SbzsNad3sGgاالسم األول غير واضح بسبب كسر في ھويته الشخصية29NoNo-04-2011ذكردرعابصر الحريرعليان  مجھول749
أبوحاتم29NoNo-04-2011ذكردرعامسيفراشرع   الزعبي750 ي ز ررع مرري و
29NoNo-04-2011ذكردرعااحمد الرشيد المسالمة751
29NoNo-04-2011ذكرحمصالرستناحمد   حسين752
29NoNohttp://youtu.be/gXa9jqgoSGY-04-2011ذكرحمصتلبيسةمحمد   عسكر753

ةذة أط ثة ث متزوج ولديه ثالثة أطفال مجزرة جمعة الغضب29NoNo-04-362011ذكرحمصتلبيسةاحمد   النجار754
29NoNo-04-2011ذكردرعاصيدااحمد   جميل الھزاع  الحريري755
29NoNo-04-2011ذكرحمصالرستناحمد خالد الحاج يوسف756
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29NoNo-04-2011ذكردرعاالبلداحمد   المحاميد757
29NoNo-04-2011ذكرحمصتلبيسةاحمد   الطيخ758
أحمد محمد سرحان النعيمي أو محمد أحمد النعيمي29NoNo-04-2011ذكردرعامخيم النازحيناحمد   السرحان759
الز760 اا 2011ذكاف 04 29NN 29NoNo-04-2011ذكردرعامسيفرااحمد   الزعبي760
29NoNo-04-232011ذكرحمصتلبيسةاسامة   حديد761
29NoNo-04-2011ذكردرعاشيخ مسكينايمن   االحمد762
ابوشالش763 مسكينايمن 29NoNo-04-2011ذكردرعاشيخ 29NoNo-04-2011ذكردرعاشيخ مسكينايمن   ابوشالش763
29NoNo-04-2011ذكردرعاشيخ مسكينايمن   االحمر764
29NoNo-04-2011ذكردرعاصيداإبراھيم   الحسين765
29NoNo-04-2011ذكردرعابصر الحريرإبراھيم   الحريري766 ي م
29NoNo-04-2011ذكرحمصالرستنإبراھيم   طالس767
29NoNo-04-2011ذكردرعاالسھوةإبراھيم   الحمصي768
29NoNo-04-2011ذكردرعاباسم   الكراد769

0ّ ال تا 2011ذكال 04 29 29NoNo-04-2011ذكرحمصالرستنبسام   العّي770
أخ ياسر29NoNo-04-2011ذكردرعاتيسير   الكراد771
29NoNo-04-2011ذكرحمصالرستنحسان   عباس772
الحمصي773 29NoNo-04-2011ذكرحمصالرستنحسان 29NoNo-04-2011ذكرحمصالرستنحسان   الحمصي773
29NoNo-04-2011ذكردرعاتسيلحسن   المصري774

استشھد لحظه وقوع مجزرة صيدا بتاريخ 29-4 وتم دفنه في 29NoNo-04-2011ذكردرعاأم ولدعبدالرحمن   الرفاعي775
منفس اليوم

29NoNo-04-2011ذكردرعاحسن   الكراد776
29NoNo-04-2011ذكردرعاالبلدحسن   المسالمة777
29NoNo-04-2011ذكرحمصالرستنحسن   الطويل778

ان ذاالط 29NoNo-04-2011ذكردرعاسحمحسن   الطعاني779
29NoNo-04-2011ذكرحمصالرستنحسن   الحمصي780
29NoNo-04-2011ذكرحمصالرستنحسين   العنتر781

حرق تم الطبي المغناطيسي الرنين لمركز حارس يعمل فلسطيني فلسطيني يعمل حارس لمركز الرنين المغناطيسي الطبي تم حرق 29NoNo-04-2011ذكرجنسيات اخرىفلسطينحمزة   بكر782
جثته من قبل رجال األمن وبوجود شھود عيان

استشھد عند جسر صيدا لمحاولته فك الحصار عن درعا29NoNo-04-2011ذكردرعاجسر صيداحمود   الزعبي783
29NoNo-04-2011ذكرحمصتلبيسةخالد   الراشد784
29NoNo-04-2011ذكردرعاسحمخالد   المصري785
29NoNo-04-2011ذكرحمصالرستنخالد   سعدالدين786
مجزرة صيدا إمام وخطيب29NoNo-04-2011ذكردرعاجسر صيداخالد   العابدين787

ل فك ل ل ش ة أ أبو نعمة استشھد عند جسر صيدا لمحاولته فك الحصار عن 29NoNo-04-2011ذكردرعاجسر صيداخالد   الزعبي788
http://youtu.be/bwrVsdv3Glkدرعا

29NoNo-04-2011ذكرحمصالرستنخالد   عبيد789
شمو790 صيداخديجة 2011أنثدرعاجسر 04 29NoNoدرعا عن الحصار فك لمحاولته صيدا جسر عند استشھد استشھد عند جسر صيدا لمحاولته فك الحصار عن درعا29NoNo-04-2011أنثىدرعاجسر صيداخديجة   شمو790
استشھد عند جسر صيدا لمحاولته فك الحصار عن درعا29NoNo-04-2011ذكردرعاجسر صيداخليل   بجبوج791
استشھد عند جسر صيدا لمحاولته فك الحصار عن درعا29NoNo-04-2011ذكردرعاجسر صيدارزق   المسالمة792
أو رضوان جميل شحادات29NoNo-04-2011ذكردرعاداعلرضوان   الشحادات793 ن و يررر ج ن و ر و

مجند في القوات الخاصة من حماة (السلمية - دير العجل)29YesNo-04-212011ذكردرعاداعلرعد   الحزوم794

ةة ثذق أصيبتأ والشبيحة األمن بيد اإلسكان شارع في استشھدت طفلة طفلة استشھدت في شارع اإلسكان بيد األمن والشبيحة أصيبت 29NoNo-04-142011أنثى-طفلالالذقيةالصليبيةرھف   بطيخ795
برصاصة قناص في صدرھا وھي جالسة في غرفة نومھا تذاكر

رقيب متزوج وينتظر مولود من طرطوس صافينا29YesNo-04-2011ذكردرعارواد   ديب796
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http://youtu.be/NjXJU0tzNG4استشھد عند جسر صيدا لمحاولته فك الحصار عن درعا29NoNo-04-2011ذكردرعاجسر صيدارياض   الزعبي797
استشھد عند جسر صيدا لمحاولته فك الحصار عن درعا29NoNo-04-2011ذكردرعاجسر صيدارياض   أبوالعوف798
استشھد عند جسر صيدا لمحاولته فك الحصار عن درعا29NoNo-04-2011ذكردرعاجسر صيدازاھر   العياش799
الز800 2011ذكااز 04 29NNا ة ز مجزرة صيدا29NoNo-04-2011ذكردرعاجسر صيدازھير   الزعبي800

أبو زاھر استشھد عند جسر صيدا لمحاولته فك الحصار عن 29NoNo-04-2011ذكردرعاجسر صيدازھير   قطيفان801
درعا

عبيد802 29NoNo-04-2011ذكرحمصالرستنزياد 29NoNo-04-2011ذكرحمصالرستنزياد   عبيد802
من طيبة29NoNo-04-2011ذكردرعاطفسزياد   حريدين803
مساعد أول متزوج وله ثالث أطفال من حماة29YesNo-04-2011ذكرحمصالرستنسليمان   األحمد804

طفولته منذ واأل األب يتي يوما ين بعش تشھاده ا قبل تزوج

29NoNo-04-2011ذكردرعاطفسسليمان   الغانم805

تزوج قبل استشھاده بعشرين يوما ، يتيم األب واألم منذ طفولته 
، استشھد على جسر صيدا في جمعة الغضب بتاريخ 29/ 4 يوم 
فك الحصار عن درعا ، اصابته رصاصة الغدر وھو في الصف 
يعتلي كان وقد ، الجوية صيدا قاعدة امام المظاھرة من ي االول ن ي جوي  و  ي  م   ر  ن  ول 

اكتاف احد الشباب ويضع العصابة السود

29NoNo-04-2011ذكردرعاطفسشادي   قناة806
شريتح807 2011ذكرحمصشعالن 04 29NoNo 29NoNo-04-2011ذكرحمصشعالن   شريتح807
29NoNohttp://youtu.be/Hr8mTLIrNH4-04-2011ذكردرعاالمسيفرةصالح   الزعبي808
مجند من حماة (كرناز)29YesNo-04-212011ذكردرعاطفسصدام   العلي809
29NoNo-04-402011ذكرحمصالغنطوصالح   الرسو810 ح
من تسيل أصيب برصاصة29NoNo-04-162011ذكر-طفلدرعاضياء   القرفان811
29NoNo-04-2011ذكرحمصالرستنعبدالباسط   الرجب812

التركماني813 تعذيب: من شھداء مجزرة صيدا، اعتقل جمعة فك الحصار وقتل 29NoYes-04-2011ذكردرعاالسھوةعبدالجواد
ذ ال ي813 ر جو    2011ررھوب 04 29NoYesتحت التعذيب

29NoNo-04-242011ذكرحمصالغنطوعبدالحكيم   خواجة814
29NoNo-04-2011ذكردرعاصيداعبدالحليم   المحاميد815
الحميد816 2011ذكرحمصالرستنعبدالحميد 04 29NoNo 29NoNo-04-2011ذكرحمصالرستنعبدالحميد   الحميد816
http://youtu.be/GsJqoTbRe00من طيبة29NoNo-04-2011ذكردرعاصيداعبدالرحمن   الزعبي817
29NoNo-04-2011ذكردرعاصيداعبدالرحمن   معروف818
http://youtu.be/LVIZlerLqvUطفل29NoNo-04-102011ذكر-طفلحمصديربعلبةعبدالسالم   برغش819 pم y q
29NoNo-04-2011ذكرحمصعبدالكريم   الراشد820
29NoNo-04-2011ذكرحمصالرستنعبدالكريم   الرية821
29NoNo-04-2011ذكرحمصالرستنعبدهللا   إدريس822

أذأ أبو شعالن29NoNo-04-852011ذكردرعاعبدالمحسن   أبازيد823
عريس جديد29NoNo-04-2011ذكرالالذقيةجبلةعبدالمنعم   كربوجة824
29NoNo-04-2011ذكرحمصالرستنعبدالرحمن   األشتر825
العزيزي826 2011ذكردرعاتسيلعدنان 04 29NoNo 29NoNo-04-2011ذكردرعاتسيلعدنان   العزيزي826
29NoNo-04-2011ذكردرعاعصام   جوابرة827
29NoNo-04-2011ذكرحمصالرستنعقاب   علي828
29NoNohttp://youtu.be/419nwjzjXEw-04-2011ذكردرعاشيخ مسكينعالء   العبسي829 ي ينب pرريخ y j j
29NoNo-04-2011ذكرحمصالرستنعالء   شمير830

29YesNo-04-272011ذكرحمصالخالديةعالء   الشويطي831
مالزم أول - حمص - الخالدية - قتل على يد قوات األمن في 
http://youtu.be/ebbtl8llGkkحمص- الخالدية لرفضه إطالق النار على المتظاھرين - من 

تلكلخ
29NoNo-04-2011ذكرحمصتلبيسةعلي   القاسم832
29NoNohttp://youtu.be/2c-0_5AHwFM-04-2011ذكرحمصالرستنعلي   وردة833
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http://youtu.be/i0mLLM3yXvEمجزرة صيدا طالب ھندسة29NoNo-04-2011ذكردرعاجسر صيداعلي   أبوحوران834
أو عمار عبدالرزاق الخطيب29NoNo-04-2011ذكرحمصالرستنعمار   الخطيب835
29NoNo-04-2011ذكرحمصعمر   إدلبي836
ال837 2011ذكاالض 04 29NN 29NoNo-04-2011ذكردرعابصر الحريرعوض   الحريري837
http://youtu.be/Lx32DBSZzdgاستشھد عند جسر صيدا لمحاولته فك الحصار عن درعا29NoNo-04-2011ذكردرعاجسر صيداعيسى   غزالن838
استشھد عند جسر صيدا لمحاولته فك الحصار عن درعا29NoNo-04-2011ذكردرعاجسر صيدافؤاد   أبازيد839
المسالمة840 صيدافيصل درعا29NoNo-04-2011ذكردرعاجسر عن الحصار فك لمحاولته صيدا جسر عند استشھد استشھد عند جسر صيدا لمحاولته فك الحصار عن درعا29NoNo-04-2011ذكردرعاجسر صيدافيصل   المسالمة840
مجزرة صيدا29NoNo-04-2011ذكردرعاجسر صيدامؤيد   الزعبي841
أو مؤيد محسن الرفاعي29NoNo-04-2011ذكردرعامؤيد   الرفاعي842
29NoNo-04-212011ذكرحمصالبياضةماھر   السمن843
29NoNo-04-2011ذكرحمصالرستنمتعب   الشمير844
29NoNo-04-2011ذكردرعاصيدامجدي   الغوازي845
29NoNohttp://youtu.be/XLbZ6rptI5s-04-2011ذكرحمصالرستنمحمد   حسن846
ا84 لال 2011ذكاا 04 29 29NoNo-04-2011ذكردرعاداعلمحمد   الجاموس847
http://youtu.be/bwrVsdv3Glkاستشھد عند جسر صيدا لمحاولته فك الحصار عن درعا29NoNo-04-2011ذكردرعاجسر صيدامحمد   الزعبي848
29NoNo-04-2011ذكرحمصتلبيسةمحمد   األشتر849
البردان850 29NoNo-04-2011ذكردرعاطفسمحمد 29NoNo-04-2011ذكردرعاطفسمحمد   البردان850
29NoNohttp://youtu.be/FY4bXf3hQA0-04-2011ذكرحمصمحمد   أيوب851
29NoNohttp://youtu.be/V3ZWqz1wrEU-04-2011ذكرحمصالرستنمحمد   الطويل852
29NoNohttp://youtu.be/So2CyEcoTAIp-04-2011ذكرحمصمحمد   عبيد853 y y

29NoNohttp://youtu.be/QVQF4DTPXS-04-2011ذكردرعاحيطمحمد   راجح854
o

29NoNo-04-2011ذكردرعاداعلمحمد   شحادة855
الحميد856 تنمحمد 2011ذكرحمصالر 04 29NoNohttp://youtu be/Ya AJIznWnU 29NoNohttp://youtu.be/Ya_AJIznWnU-04-2011ذكرحمصالرستنمحمد   الحميد856
29NoNo-04-2011ذكرحمصالرستنمحمد   مشارقة857
29NoNo-04-2011ذكردرعاجلينمحمد   السبروجي858
الرشيد859 المحتل29NoNo-04-2011ذكردرعامحمد الجوالن أھالي من درعا مخيم سكان ي859 ر 2011رر    04 29NoNoل ن  جو ي  ن  ر  يم  ن 
29NoNohttp://youtu.be/bwrVsdv3Glk-04-2011ذكردرعاالمسيفرةمحمد   الزعبي860
أو محمد محمود عمار السمان29NoNo-04-2011ذكرحمصالرستنمحمد   خطاب861
29NoNo-04-2011ذكردرعااليادودةمحمد   الزوباني862
http://youtu.be/bwrVsdv3Glkمجزرة صيدا29NoNo-04-2011ذكردرعاجسر صيدامحمد   الزعبي863

29NoYes-04-722011ذكردرعاجسر صيدامحمود   الزعبي864
اعتقل في مجزرة صيدا لفك الحصار عن درعا في 2011-4-29 

وطلب منه السجود لصورة بشار األسد وأبى فعذب تحت 
قتل ث جائ بال ق الح باء الكھرباء والحروق بالسجائر وثم قتلالكھ

29NoNo-04-2011ذكرحمصمحمود   الطويل865
29NoNo-04-2011ذكرحمصتير معلهمراد   الكراد866
الرفاعي867 دمشقنصيبمروان 29NoNo-04-2011ذكرريف ي867 ر ن    قيبرو 2011رري  04 29NoNo
29NoNo-04-2011ذكرحمصتلبيسةمصطفى   مروان868
مجزرة صيدا29NoNo-04-2011ذكردرعاجسر صيدامعمر   الوحش869
29NoNo-04-2011ذكردرعامنذر   المحاميد870
29NoNo-04-2011ذكردرعامھند   أبازيد871
29NoNo-04-2011ذكرحمصدير معلةمھند   مطر872
29NoNo-04-2011ذكردرعامھند   سويدان873
اش874 عاال 2011ذكد 04 29NN 29NoNo-04-2011ذكردرعاموسى   العياش874
29NoNo-04-2011ذكردرعانايف   جوابرة875
مجزرة صيدا ابن أبو علي الغنيم29NoNo-04-2011ذكردرعاجسر صيدانزار   الغنيم876
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بعد إصابته في رقبته29NoNo-04-2011ذكردمشقالقدمنضال   الكوشان877
رقيب متزوج وله أربع أطفال من حماة مصياف29YesNo-04-402011ذكرحمصالبياضةنضال   شقوف878
مجند عازب من إدلب (بسنقول)29YesNo-04-282011ذكرحمصالرستننضال   المحمود879
الشن880 2011ذكاطفن 04 29NNhtt // t b /d5K ZKQ XZk 29NoNohttp://youtu.be/d5KcZKQmXZk-04-2011ذكردرعاطفسنور   الشنبور880
29NoNo-04-2011ذكردرعامسيفرانور   الزعبي881
مجند عازب وله ست شقيقات وأخ من الحسكة29YesNo-04-212011ذكردرعاھافال   أيوب882
المحاميد883 29NoNo-04-2011ذكردرعاھاني 29NoNo-04-2011ذكردرعاھاني   المحاميد883
طفلة29NoNo-04-2011انثى - طفلةدرعاھديل   بجبوج884
29NoNo-04-2011ذكردرعاالسھوةھشام   السويداني885
29NoNo-04-2011ذكرحمصتلبيسةھيثم   الريس886 م
29NoNo-04-2011ذكرحمصالرستنوردان   طالس887
29NoNohttp://youtu.be/5_Xhw37MjpM-04-2011ذكردرعاشيخ مسكينوسام   الحجازي888
أخ تيسير29NoNo-04-2011ذكردرعاياسر   الكراد889
از890 أ 2011ذكاا 04 29 29NoNo-04-2011ذكردرعاياسر   أبازيد890

من طيبة استشھد عند جسر صيدا لمحاولته فك الحصار عن 29NoNo-04-2011ذكردرعاصيدايوسف   الزعبي891
http://youtu.be/0GPla_DiJJsدرعا

القاضي892 صيدايوسف درعا29NoNo-04-2011ذكردرعاجسر عن الحصار فك لمحاولته صيدا جسر عند استشھد استشھد عند جسر صيدا لمحاولته فك الحصار عن درعا29NoNo-04-2011ذكردرعاجسر صيدايوسف   القاضي892
29NoNo-04-2011ذكردرعاعدوانيوسف   القرفان893
29NoNo-04-2011ذكردرعامسيفرةاحمد   الزعبي894

http://youtuاستشھد في مجزرة جسر صيدا وشيع جثمانه الطاھر في 5-17  be/ssOAkBMYWY 29NoNo-04-2011ذكردرعاصيدامحمد   البلخي895
ي ع ي

، من سكان بصرى الشام ، متزوج ولديه اوالد ويعمل حارس 
في مديرية اثار بصرى الشام

http://youtu.be/ssOAkBMYWY
c

فالحة896 من الباب حلب استشھد في حمص الرستن بعد أن رفض إطالق 29NoNo-04-2011ذكرحمصالرستنإبراھيم
ظا ال ل النا يم   896 نإبر 2011رصر 04 29NoNoالنار على المتظاھرين

29NoYes-04-2011ذكردرعاصيدايوسف   النمر897
تم اعتقاله مع خالد واحمد  ولم يتم تسليم جثته الى اھله 

http://youtu.be/xkPeo9r7RFIلرفضھم توقيع االوراق التي تقول ان مجموعات ارھابية قتلت 
ابنھم  وھذا رابط الزفاف والنعش فارغ تكريما له

29NoNo-04-362011ذكرالالذقيةايھم كمال كنيفاتي898
29NoNo-04-302011ذكرالالذقيةمحمد مصطفى مرعي899 ي يى
29NoNo-04-2011ذكرالالذقيةمحمد فخير900
30NoNo-04-2011ذكرالالذقيةالعوينةمن آل سقاطي901
http://youtu.be/XL77vTO_tXIمجند من الحسكة القامشلي كرباوي30YesNo-04-2011ذكرالحسكةالقامشلياحمد   مصطفى902

ة ةذة أ مھندس ابن الشيخ أحمد الصياصنة30NoNo-04-2011ذكردرعااسامة   الصياصنة903
مجند من حلب السفرية خناصر30YesNo-04-212011ذكردرعاعيسى   الموسى904
شرطي رقيب أول من الالذقية30YesNo-04-2011ذكرحمصوائل   سالمة905
قناطرة906 2011ذكردرعاابوحسام 05 01NoNoحسام أبو أبو حسام01NoNo-05-2011ذكردرعاابوحسام قناطرة906
01NoNo-05-2011ذكردرعامحمد الرافع907

ل908 ال ھالل ال د أ د ااھ 2011ذكد 05 01NN
رفضت عائلته استالمه بعد أن اغتاله رصاص المخابرات 
ل ق الت ان ال النظا ن ل ض ف أن د ذلك ة ال السورية، وذلك بعد أن فرض عليھن النظام الجبان التوقيع على 01NoNo-05-2011ذكردرعاجاسمھود أحمد جمال ھالل الجلم908

إقرار بأن ابنھم من العناصر اإلرھابية المسلحة

01NoNohttp://youtu.be/LOeb2OzuJsY-05-2011ذكردرعاعبدالرحمن   صالح909
ةهللا ذذق 01NoNo-05-2011ذكرالالذقيةعبدهللا   العك910

أُسعف في نھار الجمعة العظيمة ولم يظھر حتى ھذه اللحظة - 01NoNo-05-2011ذكرحمصباباعمروعبدالمطلب   المكحل911
مفقود منذ 22/4/2011
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01NoNo-05-2011ذكردرعاعلماعبدالناصر   مسلماني912
01NoNo-05-2011ذكردرعاعبدو   حمد913
01NoNo-05-2011ذكردرعاعبدو   الشريف914
ل915 ال 2011ذكالزل 05 01NN 01NoNo-05-2011ذكردير الزورعجيل   العجيل915
01NoNo-05-2011ذكردرعاالصنمينعروة   محمد916
01NoNo-05-2011ذكردير الزورعلي   العجيل917
الجوبيات918 01NoNo-05-2011ذكرطرطوسبانياسعلي 01NoNo-05-2011ذكرطرطوسبانياسعلي   الجوبيات918
01NoNo-05-2011ذكرحمصسبيع   الكردي919
01NoNo-05-142011ذكر-طفلدرعاصيتة   األكراد920
ياستشھد تحت التعذيب في أحد فروع األمن في حمص01NoYes-05-162011ذكر-طفلحمصضياء   خطيب921 ع ي
01NoNo-05-2011ذكردرعاعتمانإبراھيم   المحاميد922
01NoNo-05-2011ذكرحمصإسماعيل   مصطفى923

شيخي924 المتظاھرين01YesNo-05-2011ذكردرعاإياد على النار اطالق رفض الدرباسية من المجند ي924 ي 2011ررإي    05 01YesNoرين ى  ر  ق  ض  ي ر رب ن  ج 

01NoNo-05-2011ذكردرعاإياد   أبازيد925
01NoNo-05-2011ذكردرعاالحارةثائر   مرھج926

مجند من المالكية إعدم ألنه رفض اطالق النار على المتظاھرين01YesNo-05-2011ذكردرعاجوان   ھاشمي927

01NoNo-05-2011ذكردرعاحامد   المرة928
أبو السل01NoNo-05-2011ذكردرعانوىخالد   الدھوس929
01NoNo-05-2011ذكردرعاإزرعخالد   القويدر930
01NoNo-05-2011ذكردرعارأفت   كراد931
01NoNo-05-2011ذكرحمصباب السباعرضوان   مسعود932

مجند من المالكية أعدم ألنه رفض اطالق النار على المتظاھرين01YesNo-05-2011ذكردرعاريبر   إبراھيم933

01NoNo-05-2011ذكرحمصزھير   إبراھيم934
عبدربه935 2011ذكرحمصباباعمروغسان 05 01NoNo 01NoNo-05-2011ذكرحمصباباعمروغسان   عبدربه935
01NoNo-05-2011ذكردمشقفادي   الصعيدي936
01NoNo-05-2011ذكردرعاالصنمينقاسم   العتمة937
01NoNo-05-2011ذكرحمصكنان   بكباشي938 ي
01NoNo-05-2011ذكردرعانوىماجد   الصقر939
01NoNo-05-2011ذكردرعاإزرعمحمد   السالم940
01NoNo-05-2011ذكردرعامحمد   أبوجلدة941

ش ذف 01NoNo-05-2011ذكرريف دمشقدومامحمد   دروبي942
01NoNohttp://youtu.be/bwrVsdv3Glk-05-2011ذكردرعاالصنمينمحمد   الزعبي943
01NoNo-05-2011ذكردرعاإزرعمحمد   عيد944
القويدر945 2011ذكردرعاإزرعمحمد 05 01NoNoخالد الشھيد أخوه حمل حاول عندما القناصة أصابته أصابته القناصة عندما حاول حمل أخوه الشھيد خالد01NoNo-05-2011ذكردرعاإزرعمحمد   القويدر945
01NoNohttp://youtu.be/doWi9keXlHA-05-2011ذكردرعامحمد   المحاميد946
01NoNo-05-2011ذكردرعاالصنمينمحمد   عنيزان947
01NoNohttp://youtu.be/3NxS6AdjJ0Y-05-2011ذكرريف دمشقدومامحمد   المقدم948 قوم pرري y j
01NoNo-05-2011ذكرحمصمحمد   ھيثم949
01NoNo-05-2011ذكرحمصمحمود   عليوي950
01NoNohttp://youtu.be/fKJcXEIBEWE-05-2011ذكردرعامحمود   جوابرة951

ةةط ذذق 01NoNo-05-2011ذكرالالذقيةبستان السمكةمصطفى   الدين952
01NoNo-05-2011ذكردرعاالصنمينمعمر   الحمودي953
01NoNo-05-2011ذكردرعامھاب   أبازيد954
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01NoNo-05-2011ذكردرعاطفسنايف   النابلسي955
01NoNo-05-2011ذكرطرطوسبانياسنزار   الحجازي956
01NoNo-05-2011ذكرريف دمشقعربيننزار   مرجي957
ال958 غزالةن ة 2011ذكاخ 05 01NN 01NoNo-05-2011ذكردرعاخربة غزالةنسيم   العمور958
من دير الزور - استشھد في حمص01NoNo-05-352011ذكرحمصيحيى   محسن959
01NoNo-05-2011ذكردمشقبرزةاحمد   خليفة960
ابونبوت961 01NoNo-05-2011ذكردرعااحمد 01NoNo-05-2011ذكردرعااحمد   ابونبوت961
01NoNo-05-2011ذكردرعاالكتيبةاحمد   الشبالق962
01NoNo-05-2011ذكردرعاخربة غزالةادھم   بديوي963

قريو964 2011ذكردرعاايليا 05 01YesNoالمتظاھرين عل النار اطالق رفض ألنه أعد تمر تل من مجند مجند من تل تمر أعدم ألنه رفض اطالق النار على المتظاھرين01YesNo-05-2011ذكردرعاايليا   قريو964

01NoNohttp://youtu.be/1VM9o64sfbA-05-2011ذكرريف دمشقدارياالمعتزبا   الشعار965
01NoNo-05-2011ذكردرعاجاسممحمد   عكاشة966

01NoNo-05-2011أنثىحمصعين الزرقاءغير محدد967

أم عماد زوجة أحمد النادر (أبوعماد) تم إطالق النار عليھا من 
قبل قوات األمن بسبب رفضھا صعود القناصين إلى سطح 
منزلھا وكانت اإلصابة في يدھا فقام زوجھا باسعافھا إلى 
المستشفى الوطني وھناك قامت أجھزة األمن بإعدامھا 
وتسليمھا إلى زوجھا شھيدة بعد نصف ساعة من إعدامه

01NoNo-05-2011ذكردرعاحسن   غباغبي968 ي
01NoNo-05-2011ذكردرعاطفسزيدان   حريذين969
http://youtu.be/2c1q_Vb4uR4شام ادلب بنش شھيد مجھول الھويه +01NoNo2011 1 5 18-05-2011ذكرادلببنشمجھول الھوية970
توفي متأثرا بجراحة بعد إصابت يوم جمعة الغضب02NoNo-05-2011ذكردرعاطفسفھد   السوفاني971

ة ال ال ة ا ذاا 03NoNo-05-2011ذكردرعااسامة   المسالمة972
03NoNo-05-2011ذكردرعاامجد   المحاميد973
03NoNo-05-2011ذكردرعاخالد   المسالمة974
المسالمة975 2011ذكردرعاصالح 05 03NoNo 03NoNo-05-2011ذكردرعاصالح   المسالمة975
03NoNo-05-2011ذكردرعامؤيد   عياش976
03NoNo-05-2011ذكردرعاماھر   عياش977
أو زغروت - توفي تحت التعذيب في سجن غرز بدرعا03NoYes-05-2011ذكردرعاالمسيفرةمحسن   الزعبي978 يي ي
03NoNohttp://youtu.be/TrfrQYCWY_M-05-2011ذكردرعامحمد   المسالمة979

03NoNohttp://youtu.be/BZALNdm6P6Q-05-2011ذكردرعامحمد   قطيفان980

د981 از أ ن عاا 2011ذكد 05 03NN 03NoNo-05-2011ذكردرعاياسين   أبازيد981

http://youtu.be/YqdmRV6QimAمجند حلبي والدته فطيم الحجو04YesNo-05-2011ذكرريف دمشقالمعضميةاحمد   الحمود982

شرطي متزوج وله طفلة من ريف دمشق حوش العرب04YesNo-05-242011ذكردرعااحمد   البرتاوي983 جي ي
مجند عازب من حماة05YesNo-05-212011ذكرالحسكةحسن   الھبوب984

رقيب في كلية الدفاع الجوي يخدم الخدمة اإللزامية سقط 05YesNo-05-2011ذكردرعانوىماھر   الجھماني985
برصاص الغدر قوات األمن السورية

ان غ ال لذكانا نطقة ف ق رقيب في منطقة حلب05YesNo-05-2011ذكردرعانوىماھر   الجغماني986

رصاصة متفجرة بالبطن أطلقت من قبل رجال األمن والشبيحة06NoNo-05-52011ذكر-طفلحمصالخالديةتمام   الصيادي987

الخليفان988 الزوراكرم 2011ذكردير 05 06NoNo 06NoNo-05-2011ذكردير الزوراكرم   الخليفان988
06NoNo-05-2011ذكرالالذقيةمحمد   كحيل989
شرطي من حمص الشعيرات06YesNo-05-2011ذكرحمصمحمد   معروف990
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06NoNo-05-2011ذكرريف دمشقسقبامحمد   حمزة991
06NoNohttp://youtu.be/Mse-LKPaWJI-05-2011ذكرحمصباب السباعمحمود   سويد992
مساعد أول من حمص الفردوس06YesNo-05-2011ذكرحمصنبراس   السلوم993
الق994 ةنضال 222011ذكالخال 05 06NNhtt // t b /8GBA1bT iI 06NoNohttp://youtu.be/8GBA1bTeviI-05-222011ذكرحمصالخالديةنضال   القدسي994

من حماة - مقيم في حمص - و استشھد برصاصة في القلب06NoNo-05-212011ذكرحمصباب السباعنوار   اغا995

أ مقدم من أرمناز إدلب ضابط في الكلية الحربية في حمص06YesNo-05-2011ذكرحمصاحمد   حالق996

مساعد أول حمص خربة التين06YesNo-05-2011ذكرحمصإسماعيل   خضور997
06NoNo-05-172011ذكر-طفلالالذقيةالرمل الفلسطينيباسل   ترك998 ي
شرطي من حمص الزعفرانة الشرقية06YesNo-05-2011ذكرحمصبسام   أبوالعنز999

06NoNo-05-402011ذكردرعابشار   أبازيد1000
شرطي شيع يوم السبت 06YesNo7/5/2011-05-2011ذكرحمصالغور الغربيةثائر   جردو1001

از أ قاًذكاا ا ختا ال ا ابن المختار سابقا 06NoNo-05-2011ذكردرعاجابر   أبازيد1002

06YesNo-05-2011ذكرحمصجورج   االن1003

مساعد أول  من حمص 
صدد
  

من الطائفة المسيحية الكريمة
06NoNo-05-2011ذكردير الزورحاتم   فيحان1004
تم اقتناصه من على سطح بيته06NoNo-05-2011ذكرحمصكرم الزيتونخالد   نسب1005 حم ى م
مساعد أول من صافيتا06YesNo-05-2011ذكرطرطوسالمتراسخضر   أوغلي1006
06NoNo-05-2011ذكردير الزورخطاب   الحسين1007

الكريش1008 فواز استشھد في حمص وھو الشرطة العسكرية  على يد األمن 06YesNo-05-2011ذكرالرقةخليل
http://youtu.be/Qbال fQoQFZHM ريش1008 ز  و 2011رريل  05 06YesNoالعسكريhttp://youtu.be/Qb_fQoQFZHM

06NoNo-05-2011ذكرحمصالخالديةسالم   الرفاعي1009
06NoNo-05-2011ذكرالالذقيةصبحي   خليل1010
أبازيد1011 2011ذكردرعاالبلدطالب 05 06NoNo 06NoNo-05-2011ذكردرعاالبلدطالب   أبازيد1011
أب لخمسة أطفال06NoNo-05-352011ذكرحمصظافر   الرفاعي1012
06NoNo-05-172011ذكر-طفلحمصباب السباععامر   مراد1013

الغنطاوي1014 طفلحمصعبدهللا 122011ذكر 05 06NoNoبرصاصة أصيب http://youtuطفل be/CEXwbnLYhHY http://youtu.be/CEXwbnLYhHYطفل أصيب برصاصة06NoNo-05-122011ذكر-طفلحمصعبدهللا   الغنطاوي1014

06NoNo-05-2011ذكرالالذقيةعبدهللا   شعبوق1015

مجند من إدلب جرجناز أعدم بإطالق النار عليه بعد رفضه 06YesNo-05-2011ذكرحمصعبدالمجيد   النعوس1016
نة د ف ن تظاھ ال عل النا إطالق النار على المتظاھرين في مدينة حمصإطالق

06NoNo-05-2011ذكردير الزورعبود   المنادي1017
06NoNo-05-2011ذكرحمصباب السباععماد   سويد1018
رجوب1019 الصدر06NoNo-05-162011ذكر-طفلحمصعمار في رصاصة لصر   رجوب1019 162011ر 05 06NoNoر ي  ر 
رقيب من حمص المظھرية06YesNo-05-2011ذكرحمصغدير   ربوع1020
مجند من الرقة النھضة06YesNo-05-2011ذكرحمصفواز   اإلبراھيم1021
06NoNo-05-2011ذكرحمصباب السباعلطفي   الكحيل1022

06YesNo-05-352011ذكرحمصباباعمرومبارك   الحمود1023

له عدة أطفال أكبرھم 6 سنوات ساعد بعض الجنود الشرفاء في 
تھريبھم إلى خارج بابا عمرو وعند عودته حاول مساعدة أحد 
الجرحى فأتته رصاصة من األمن واستشھد وھو من عشيرة 

ة اع الفواعرةالف

استشھد في اشتباكات مع عناصر أحمد جبريل أثناء تشيع 06NoNo-05-2011ذكرريف دمشقمخيم اليرموكناصر   مبارك1024
شھداء النكسة
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استشھد في اشتباكات مع عناصر أحمد جبريل أثناء تشيع 06NoNo-05-2011ذكرريف دمشقمخيم اليرموكخالد   ريان1025
شھداء النكسة

أبوخيام1026 اليرموكرامي دمشقمخيم استشھد في اشتباكات مع عناصر أحمد جبريل أثناء تشيع 06NoNo-05-2011ذكرريف
ة النك ا ش م1026 ي بو ي    ور ير قيم  2011رري  05 06NoNoشھداء النكسة

استشھد في اشتباكات مع عناصر أحمد جبريل أثناء تشيع 06NoNo-05-2011ذكرريف دمشقمخيم اليرموكجمال   غوطان1027
شھداء النكسة

منينة1028 حيان 06NoNo-05-2011ذكرحماةرامي 06NoNo-05-2011ذكرحماةرامي حيان منينة1028
06NoNo-05-2011ذكرحماةعماد الحنبظلي1029
06NoNo-05-2011ذكرحماةطالل عبد الرحمن حنبظلي1030
06NoNo-05-2011ذكرحماةاحمد صمصام1031 م
06NoNo-05-212011ذكرحماةنوار عامر مراد اغا1032
06NoNo-05-252011ذكرحماةعصام رقية1033
06NoNo-05-252011ذكرحماةالبياضرامي حيان الشامي المنيني1034

ذكاة 06NoNo-05-2011ذكرحماةحسين ھويدي1035
06NoNo-05-352011ذكرحماةسامر سليم دوالني البرازي1036
http://youtu.be/6XDChJN7dAoثالث أقرباء29NoNo-05-2011ذكرحمصالغنطوالغنطو  مجھول1436
مجھول1437 2011ذكرحمصالغنطوالغنطو 05 29NoNoأقرباء http://youtuثالث be/6XDChJN7dAo http://youtu.be/6XDChJN7dAoثالث أقرباء29NoNo-05-2011ذكرحمصالغنطوالغنطو  مجھول1437
http://youtu.be/6XDChJN7dAoثالث أقرباء29NoNo-05-2011ذكرحمصالغنطوالغنطو  مجھول1438
29NoNo-05-2011ذكرحمصالرستنباسل   موصلي1439

الز ال افقھ كان تن ال نة د ن أطفال عدة تشھاد إ
29YesNo-05-102011أنثى-طفلحمصالرستنھاجر   الخطيب1440

إستشھاد عدة أطفال من مدينة الرستن وكان يرافقھم المالزم 
أول بسام طالس لتيسير عبورھم على الحواجز في حادثة باص 
االطفال التابع لمدرسة الروافد عندما تم إطالق النار على الباص.

http://youtu.be/SVDK_6OG7-k

29YesNo-05-2011ذكرحمصالرستنبسام   طالس1441
إستشھاد عدة أطفال من مدينة الرستن وكان يرافقھم المالزم 

أول بسام طالس لتيسير عبورھم على الحواجز في حادثة باص 
االطفال التابع لمدرسة الروافد عندما تم إطالق النار على الباص.

29YesNo-05-2011أنثىحمصالرستننادية   صفوح1442
إستشھاد عدة أطفال من مدينة الرستن وكان يرافقھم المالزم 

أول بسام طالس لتيسير عبورھم على الحواجز في حادثة باص 
ا ال عل النا إطالق ت ا عند افد ال ة د ل التا االطفال التابع لمدرسة الروافد عندما تم إطالق النار على الباص.االطفال

استشھاد امرأة من جرحى تلبيسه بعد أن وصلت إلى مشفى البر 29NoNo-05-2011أنثىحمصتلبيسةغير محدد1443
في الوعر بمدينة حمص

ث ة استشھاد عبدو بجقة على يد عناصر االمن الغادرة وجثته 29NoNo-05-2011ذكرحمصتلبيسةعبدو   بجقة1444
موجودة في المشفى الميداني

استشھد أثناء تفريق المظاھرة الليلية29NoNo-05-182011ذكرحمصالرستنعبدالرزاق   الدالي1445
الضحيك1446 292011ذكرحمصالرستناحمد 05 29NoNoمصر ف عمله من إجازة ف http://youtuأت be/i IzVwmwdqE http://youtu.be/i-IzVwmwdqEأتى في إجازة من عمله في مصر29NoNo-05-292011ذكرحمصالرستناحمد   الضحيك1446
29NoNo-05-2011ذكرحمصتلبيسةعبدالحميد   العرفان1447
29NoNohttp://youtu.be/vi0P9Ff7MIs-05-2011ذكرحمصتلبيسةمحمود   العلوش1448
29NoNo-05-2011ذكرحمصتلبيسةزكريا   عويجان1449 ن9 ويج ري 0رصبيز 05 9NoNo
29NoNo-05-2011ذكرحمصتلبيسةمحمود   المرعي1450
29NoNo-05-232011ذكرحمصتلبيسةاحمد   المرعي1451
29NoNo-05-2011ذكرحمصتلبيسةياسين   المرعي1452

فة وجد مرمي في مقبرة بابا عمرو30NoNo-05-2011ذكرحمصباباعمرومحمد   طعمة1453
سائق تكسي وجد مرمي في مقبرة بابا عمرو30NoNo-05-2011ذكرحمصباباعمروغير محدد1454

 

ندن
-  ل

ان 
إلنس

ق ا
حقو

ة  ل
وري

الس
كة 

لشب
 ا

Syri
an

 N
etw

ork
 fo

r H
um

an
 R

igh
ts 

- L
on

do
n



أحد المفقودين من مجزرة فض اإلعتصام في ساحة الحرية من 30NoNo-05-312011ذكرحمصعامر   راكن1455
18-5

أبولبدي1456 أعتقل أثناء اإلجتياح الغادر لتلكلخ واستشھد تحت التعذيب وسلم 30NoYes-05-2011ذكرحمصتلكلخعبدالرحمن
5 30 ف انه ث ي1456 ب بو ن    ر 2011رصخب 05 30NoYes5-30 جثمانه في

أعتقل أثناء اإلجتياح الغادر لتلكلخ واستشھد تحت التعذيب وسلم 30NoYes-05-2011ذكرحمصتلكلخاحمد   ابولبدي1457
جثمانه في 5-30

وسلم التعذيب تحت واستشھد لتلكلخ الغادر اإلجتياح أثناء أعتقل أعتقل أثناء اإلجتياح الغادر لتلكلخ واستشھد تحت التعذيب وسلم 30NoYes-05-252011ذكرحمصتلكلخمحمد   حلوم1458
http://youtu.be/pUxaKO3pljoجثمانه في 5-30

اعتقل في 17 نيسان وعاد إلى أھله في 30 أيار وجثته ممتلئة 30NoYes-05-2011ذكرحمصباباعمروعمار   القردلي1459
بألوان التعذيب

ثالث 
أخوة
 

االسم:ھيسم احمد 
الحريري

 
الميالد:درعا تاريخ الميالد:درعا- تاريخ

الحراك1973
 

تاريخ 
30NoNo-05-2011ذكردرعاالحراكھيثم  احمد  الحريري1460

خ
االستشھاد:30/5/2011

 
المكان:درعا-الحراك 

  
العمل:عامل 
بالكويت

  
الحالة 

االجتماعية:متزوج
  

االوالد:ثالثة اوالد وبنت (احمد+محمد+عمر+مرح)

الحريري1461 احمد 30NoNo-05-2011ذكردرعاالحراكايھم

ثالث أخوة ، العمل:ادوات 
صحية

 
30NoNo-05-2011ذكردرعاالحراكايھم  احمد  الحريري1461

 
الحالة االجتماعية:خاطب

ثالثة اخوة استشھدوا في 5-30-
 2011

الحريري1462 احمد 30NoNo-05-2011ذكردرعاالحراكمحمد

 2011
العمل:كھربائي

 
http://youtu.be/YqdmRV6QimAالحالة ريري1462 2011ررر   05 30NoNo 

االجتماھية:متزوج
 

االوالد:صبي(تمام)
 

http://youtu.be/YqdmRV6QimA

 
30NoNo-05-2011ذكردرعاالحراكمحمد   القداح1463
30NoNohttp://youtu.be/QyfiimQCt98-05-242011ذكرحماةالحاضرإبراھيم محمود الشيخ صبح1464

 

ندن
-  ل

ان 
إلنس

ق ا
حقو

ة  ل
وري

الس
كة 

لشب
 ا

Syri
an

 N
etw

ork
 fo

r H
um

an
 R

igh
ts 

- L
on

do
n



30NoNo-05-2011حمصباباعمرومحمد خالد طعمة1465

-http://youtu.be/mاعتقل بتاريخ 17- نيسان واستشھد تحت التعذيب30NoNo-05-2011حمصباباعمروعمار راكان القردلي1466
fU8GaK4Y8&feature=related

مبيض1467 دمشقداريازاھر 202011ذكرريف 05 31NoYesالمعتقل ف التعذيب تحت استشھد ، 4 28 ف http://youtuاعتقل be/YkTenx5ofR4 http://youtu.be/YkTenx5ofR4اعتقل في 28-4 ، استشھد تحت التعذيب في المعتقل31NoYes-05-202011ذكرريف دمشقداريازاھر   مبيض1467
31NoNo-05-2011ذكرحمصالرستنسليمان   الرز1468
31NoNo-05-2011ذكرحمصالرستنعلي   الرز1469
31NoNo-05-2011ذكرحمصالرستنقاسم   الرز1470 رز نم رصر
31NoNo-05-2011ذكرحمصالرستناحمد   عبيد1471
31NoNo-05-2011ذكرحمصالرستنمحمد   بكور1472
01NoNo-07-2011ذكرادلبجبل الزاويةموسى   النعسان1952

ذ 01NoNohttp://youtu.be/aISuVBn1sjI-07-2011ذكردير الزورمحمد راغب الصياح                  1953

02NoYes-07-552011ذكرريف دمشقالمعضميةعبدالعزيز   زين الدين1954
اعتقل الثالثاء 28 حزيران من قبل اجھزة االمن السورية امام 
منزله وسلم جثمانه الطاھر السبت 2 تموز متوفيا نتيجة تعذيبه 

الموت حتى الموتحت
توفي بجراح أصيب بھا أمس02NoNo-07-302011ذكرحمصحسام   المغربي1955

جبري1956 دمشقبرزةإبراھيم 02NoNo-07-2011ذكرريف
توفي صباح  في مشفى المجتھد نتيجة اإلصابات التي أصيب بھا 
حتى ألھله جثمانه تسليم يتم ولم ، برزة حي في الجمعة يوم يم   جبري1956 قبرزإبر 2011رري  07 02NoNo ى يم ج   م  م ي ي برز  و ي  ج  يوم 

اليوم

http://youtu.be/WSxWJ4s6edoمن ابناء الجوالن من عشيرة الجعاثين03NoNo-07-2011ذكرريف دمشقالحجر األسودمعتصم   الظاھر1957

ل1958 األخل شقال 2011ذكف 07 03NNن اث ال ة ش ن الن ال نا ا httن // t b / h 8 62 http://youtu.be/_ghu8r62groمن ابناء الجوالن من عشيرة الجعاثين03NoNo-07-2011ذكرريف دمشقالحجر األسودمحمد   خليل1958
03NoNo-07-2011ذكرادلبالراميحميدة   حميدو1959

أبوحكمت من جسر الشغور الذي استشھد على يد قوى األمن 04NoNo-07-2011ذكرادلبجسر الشغورمحمد   الكيس1960
الشغور لجسر اقتحامھا بعد http://youtu.be/UjJncEu2BdUوالجيش والجيش بعد اقتحامھا لجسر الشغور

04NoNo-07-122011طفلحماةكازوعمر خلوف1961
04NoNo-07-2011ذكرحماةالمرابطنصر الشامي1962
04NoNo-07-2011ذكرحماةعبدالعزيز الرھوان1963
04NoNo-07-2011ذكرحماةباب قبليإبراھيم قاشوش1964
05NoNo-07-2011ذكرحماةاحمد البيطار1965

05NoNohttp://youtu.be/TfWT4yDVbkUp-07-2011ذكرحماةعماد محمد خلوف1966 y y

05NoNo-07-2011ذكرحماةبھاء فواز حلبوصي1967
05NoNohttp://youtu.be/vO_HOgg41jk-07-2011ذكرحماةحسن سراقبي1968
05NoNo-07-2011ذكرحماةحارة الواديياسر المولى1969 ى و ر يي و رر
05NoNo-07-2011ذكرحماةمحمد قاسم العوير1970
05NoNo-07-2011ذكرحماةعمر الداالتي1971
06NoNo-05-2011ذكرحماةعلي محمد منقذ قيمة1037

ذةة 06NoNo-05-2011ذكرحماةالصابونيةاسامة بزوير1038

رصاص عشوائي أثناء تفريق مظاھرة  - طفل عمره 12 عاما06NoNo-05-2011حمصباباعمروعبدهللا الغنطاوي1039

http://youtu be/HYbmmNMD3y 06NoNohttp://youtu.be/HYbmmNMD3y-05-2011ذكردير الزورالقوريةعادل خليف الشحاذة1040
Y

07NoNo-05-2011ذكرحماةوجيه نزار ھواش1041
07NoNo-05-2011ذكرحماةخنيفسماجد يوسف ديب1042

http://youtu.be/cu33D11t97oاعتقل في 29-4 من مساكن صيدا واستشھد تحت التعذيب07NoYes-05-2011ذكردرعاالمسيفرةنذير   جبر1043

07NoNo-05-2011ذكردرعامعربامحمد   المقداد1044
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http://youtu.be/IUFga5FuulYتم اختطافه في 6-4 ووجدت الجثة وبھا عدة طعنات ومشوھة07NoNo-05-2011ذكرحمصالزھراءعبدالوھاب   العبد1045

07NoNohttp://youtu.be/r5cCjD87RH4-05-2011ذكرادلبجرجنازعبدالرحمن   الرحمون1046
ا ق ال ا ق ق نزله ط ط طبيب بيطري منزله يقع قرب حي باب الدريب قرب دوار 07NoNo-05-282011ذكرحمصباب دريبمحمد   الرفاعي1047

http://youtu.be/NUux_CbhLvoفدعوس  حمص

07NoNo-05-2011أنثىطرطوسمرقباحالم   حويسكية1048
قرقور1049 لبانياس07NoNo-05-2011ذكرطرطوسبانياساحمد األمن وعصابات الجيش اجتياح في http://youtuاستشھد be/SUyoT125oi0 http://youtu.be/SUyoT125oi0استشھد في اجتياح الجيش وعصابات األمن لبانياس07NoNo-05-2011ذكرطرطوسبانياساحمد   قرقور1049

استشھدت أثناء مظاھرة نسائية للمطالبة باإلفراج عن المعتقلين07NoYes-05-2011أنثىطرطوسمرقبليلى   صھيوني1050

طه1051 قبليل طوم 2011أنثط 05 07NoYesالمعتقلين عن اج باإلف للمطالبة ائية ن ة مظاھ أثناء تشھدت ا استشھدت أثناء مظاھرة نسائية للمطالبة باإلفراج عن المعتقلين07NoYes-05-2011أنثىطرطوسمرقبليلى   طه1051

07NoNo-05-2011ذكرطرطوسمرقبمروة   عباس1052
07NoNohttp://youtu.be/SUyoT125oi0-05-2011ذكرطرطوسبانياسوائل   بكور1053

ا أك اذكف ن مجند من درعا07YesNo-05-2011ذكرحمصيوسف   أكراد1054
07NoNo-05-2011ذكرطرطوسبانياسمازن   جلجول1055
http://youtu.be/IDPDCNvlSXMأصيب برصاصة08NoNo-05-132011ذكر-طفلدرعاداعلتمام   العاسمي1056
النصر1057 2011ذكردرعاداعلعيس 05 08NoNo 08NoNo-05-2011ذكردرعاداعلعيسى   النصر1057

قادمون في قافلة من عملھم في لبنان من قرية الزيارة حماة08NoNo-05-2011ذكرحمصحسين   زريق1058

08NoNo-05-2011ذكردرعاداعلبسام   العاسمي1059 ي م
08NoNo-05-2011ذكردرعاداعلعاطف   كنكري1060
http://youtu.be/HiTOJTjtXFMأبوغريب08NoNo-05-2011ذكردرعاطفسالربداوي  مجھول1061

وسوف1062 الزيادية08NoNo-05-2011ذكرحمصاحمد قرية إدلب من لبنان في عملھم من قافلة في قادمون و1062 2011رص   و 05 08NoNoي زي ري  ب  ن إ ن  ب ي  ھم  ن  ي   ون 

قادمون في قافلة من عملھم في لبنان08NoNo-05-2011ذكرادلبالزياديةإبراھيم   الجمعة1063
قادمون في قافلة من عملھم في لبنان08NoNo-05-2011ذكرحمصحاتم   جمعة1064
زرك1065 2011ذكرحمصحسيه 05 08NoNoلبنان ف عملھم من قافلة ف قادمون قادمون في قافلة من عملھم في لبنان08NoNo-05-2011ذكرحمصحسيه   زركي1065

قادمون في قافلة من عملھم في لبنان إدلب قرية الزيادية - جسر 08NoNo-05-2011ذكرحمصرائد   جمعة1066
الشغور

قادمون في قافلة من عملھم في لبنان08NoNo-05-2011ذكرحمصشريف   الجمعة1067 ج برري ي ھم ي و
قادمون في قافلة من عملھم في لبنان08NoNo-05-2011ذكرحمصطارق   كعيد1068

قادمون في قافلة من عملھم في لبنان من حماة قرية الزيارة08NoNo-05-2011ذكرحمصعادل   ياسھي1069

فذ ة ف ق ف ق قادمون في قافلة من عملھم في لبنان08NoNo-05-2011ذكرحمصعبدالرؤوف   دودل1070

08NoNo-05-362011ذكرحمصالخالديةعبدالھادي   الشمالي1071
أصيب برصاص حاجز أمني في منطقة الخالدية ونقل إلى 

المشفى الوطني بحمص حيث تم اإلجھاز عليه برصاص مع 
مسعفهمسعفه

استشھد في مدينة حمص بابا عمر في بيته مصابا برصاصة 08NoNo-05-112011ذكر-طفلحمصباباعمرومحمد   األحمد1072
وھو على البلكون

قادمون في قافلة من عملھم في لبنان08NoNo-05-2011ذكرحمصيوسف   حمد1073 نرصيو ب ي ھم ن ي ون

أصيب بطلق ناري برأسه يوم الجمعة 29 نيسان وظل في 08NoNo-05-2011ذكرادلبمعرة النعمانغسان   البش1074
http://youtu.be/Gwu4FKvZrGUغيبوبة حتى نال الشھادة يوم االحد 8 أيار

أفندر1075 كان يخدم في الفرقة 18 في حمص رفض إطالق النار على 08NoNo-05-2011ذكرحمصمؤيد
أل ف المتظاھرين فقام األمن بإطالق النار عليه08NoNo-05-2011ذكرحمصمؤيد   أفندر1075

08NoNo-05-2011ذكردرعاوليد   أبازيد1076
زوجة المحامي فيصل الزعبي08NoNo-05-2011أنثىدرعاطفسغير محدد1077
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http://youtu.be/bUp7-1Hy0Vgاعتقل في 29-4 من مساكن صيدا واستشھد تحت التعذيب08NoYes-05-2011ذكردرعامعربامحمد   اليحيى1078

الكلش1079 التعذيب08NoYes-05-2011ذكردرعامعربامحمد تحت واستشھد صيدا مساكن من 4-29 في اعتقل ش1079 2011رررب    05 08NoYesيب ھ   ي و ن  ن   4 ي 29 ل 

08NoNo-05-152011ذكر-طفلادلبخان شيخوناحمد   جاسم1080
08NoNo-05-442011ذكرحماةقسطونطارق سليمان كعيد1081
دندل1082 08NoNo-05-462011ذكرحماةقسطونعبدالرؤوف 08NoNo-05-462011ذكرحماةقسطونعبدالرؤوف دندل1082
08NoNo-05-2011ذكرحماةالزيارةحازم الجاسم1083
08NoNo-05-302011ذكرحماةقسطونحسين محمد زريق1084
08NoNo-05-2011ذكرحماةالزيارةعادل عثمان ياسين1085
عام 08NoNo11-05-2011حمصباباعمروضياء محمد الخطيب1086

الخض افضة ا

تم محاصرة البيت  وأطالق النار بعشوائية على البيت مما ادى 
وسماح اسعافھا اوالدھا حاول ما وبعد وزوجھا ھي ألصابتھا ح 08NoNo-05-2011حمصباباعمروفضة الخضر1087 ھ و و  ول  ي وزوجھ وب   ھ  ب

الشبيحة بأسعافھا و رجع الشبيحة قصفوا السيارة بعد ما اركبت 
الجرحى مما ادى ألصابتھا مرة ثانية واستشھادھا على الفور

تل الشور  . قرية المشاھدة . التابعة لناحية باباعمرو . استشھد 08NoNo-05-2011حمصباباعمروخضر خالد الجاسم1088
يوم اجتياح بابا عمرو االول في 8 -5 -2011 بعد جمعة التحدي

تشھد ا اع ا ة لنا ة التا شاھدة ال ة ق الش تل تل الشور  . قرية المشاھدة . التابعة لناحية باباعمرو . استشھد 08NoNo-05-2011حمصباباعمرواحمد العكش1089
يوم اجتياح بابا عمرو االول في 8 -5 -2011 بعد جمعة التحدي

ل استشھدل . باباعمرو لناحية التابعة . المشاھدة قرية . الشور تل ھ 08NoNo-05-2011حمصباباعمروبسام الجمال1090 رو . ا ب ي ب ب  ري ا . ا ور  .  ل ا
يوم اجتياح بابا عمرو االول في 8 -5 -2011 بعد جمعة التحدي

مجند عازب من ادلب والذي رفض إطالق النار على شعبه09YesNo-05-2011ذكردرعاحمود   سلفو1091

خربة السنديانة - متزوج وله أربع أوالد - رتبة مقدم -استشھد 09YesNo-05-412011ذكرطرطوساكرم   معروف1092
في حمص

09NoNo-05-2011ذكردرعامعربابسام   األسعد1093 م ررربب
توفي تحت التعذيب09NoYes-05-2011ذكردمشقالكسوةمعاذ   الفاضلي1094
10NoNohttp://youtu.be/kCvH7u37_xY-05-2011ذكردرعاجاسمعدنان   غياض1095

الجراد1096 10NoNohttp://youtu.be/hOsQ1_PHOP-05-2011أنثىدرعاجاسمصفاء جر1096 م    2011ىرج 05 10NoNo
Q

دفن في حديقة منزله بسبب إنتشاراألمن10NoNo-05-2011ذكردرعاالحارةمحمد   الجاھل1097
10NoNo-05-2011ذكردرعاالحارةاحمد   الفروح1098
الموال1099 10NoNo-05-2011ذكردرعاالحارةعبدالرحمن وال1099 ن   ا ر ا رب 2011ررا 05 10NoNo
http://youtu.be/k3eWJ93UX0sابن أحمد القاسم الفندي الحوامدة أو 10NoNo5-11-05-2011ذكردرعاالحارةالحوامدة  مجھول1100
http://youtu.be/aWniSKAxcSQابن زين الجراد أو 10NoNo5-11-05-2011ذكردرعاالحارةالجراد  مجھول1101

مجھول1102 اللكود10NoNo-05-2011أنثىدرعاالحارةالجراد عيسى زوجة - الجراد خليل موسى http://youtu.be/hOsQ1_PHOPابنة ابنة موسى خليل الجراد - زوجة عيسى اللكود10NoNo-05-2011أنثىدرعاالحارةالجراد  مجھول1102
Q

10NoNo-05-2011ذكرطرطوسبانياسعمر   حليمة1103
10NoNo-05-2011ذكردرعاجاسمعبدالرحمن   اللكود1104
الزلنقة1105 2011ذكردرعاجاسمسعيد 05 10NoNo 10NoNo-05-2011ذكردرعاجاسمسعيد   الزلنقة1105
والدة الشھيد أمجد قواريط10NoNo-05-2011أنثىدرعاجاسمغير محدد1106
10NoNo-05-2011ذكردرعاجاسمامجد   قواريط1107
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10NoNo-05-2011ذكردرعاجاسمحسين   الجاھل1108
10NoNo-05-2011ذكردرعاجاسمماھر   غياض1109
10NoNo-05-2011ذكردرعاجاسمنضال   صلخدي1110

النا إطالق فضه ل ة الن ة ل ف قتل ش كف ة ل ن مجند من بلدة كفرشمس قتل في بلدة النعيمة لرفضه إطالق النار 10YesNo-05-2011ذكردرعاكفرشمسإبراھيم  محمد تيسير  الكنعان1111
على المتظاھرين

10NoNo-05-2011ذكردرعااحمد محمد رافع الجلم1112
الزھراوي1113 11NoNo-05-2011ذكردمشقبرزةمناف 11NoNo-05-2011ذكردمشقبرزةمناف   الزھراوي1113
11NoNo-05-2011ذكردرعاالحارةعبدالرحمن   الجراد1114

مسيحي قتله قناصة للنظام فوق ملعب الباسل و منع إسعافه أكثر 11NoNo-05-2011ذكرحمصماھر   نقرور1115
حبه ل ببطولة زوجته قامت حت اعة نصف http://youtu.be/cLCxNQRbfrMمن pمن نصف ساعة حتى قامت زوجته ببطولة لسحبه y

أصبة برصاصة في رأسه أثناء ذھابه لزيارة أحد األقارب11NoNo-05-802011ذكرحمصباباعمروعبدالعزيز   الفتال1116

الزلنقة ةة ا أنثاال 11NoNo-05-2011أنثىدرعاالحارةرسمية   الزلنقة1117
التاريخ غير مؤكد لكن اإلسم مؤكد11NoNo-05-2011ذكردرعانخلنديم   العيد1118
التاريخ غير مؤكد لكن اإلسم مؤكد11NoNo-05-2011ذكردرعانخلالحسن   العباس1119
مجھول1120 2011ذكردرعانخلالعباس 05 11NoNo5 14 أو أبوالحسن ، عالمة http://youtuشيخ be/UhcI4E4ViiE http://youtu.be/UhcI4E4ViiEشيخ عالمة ، أبوالحسن أو 11NoNo5-14-05-2011ذكردرعانخلالعباس  مجھول1120
11NoNo-05-2011ذكردرعانخلرزق   الداغر1121
التاريخ غير مؤكد لكن اإلسم مؤكد11NoNo-05-2011ذكردرعانخلمصطفى   رشدان1122
التاريخ غير مؤكد لكن اإلسم مؤكد11NoNo-05-2011ذكردرعانخلرامي   الناصر1123 مي خ
التاريخ غير مؤكد لكن اإلسم مؤكد - شيخ11NoNo-05-2011ذكردرعانخلإبراھيم   الغوثي1124
شيخ11NoNo-05-2011ذكردرعانخلحافظ   الناصر1125
ابن قاسم الغوثاني11NoNo-05-2011ذكردرعانخلغير محدد1126

لغ ثانذان الغ قا ا ابن قاسم الغوثاني11NoNo-05-2011ذكردرعانخلغير محدد1127
زوجة قاسم الغوثاني11NoNo-05-2011أنثىدرعانخلغير محدد1128
التاريخ غير مؤكد لكن اإلسم مؤكد11NoNo-05-2011ذكردرعانخلمحمود   الفنير1129
الفنير1130 2011ذكردرعانخلعواد 05 11NoNo 11NoNo-05-2011ذكردرعانخلعواد   الفنير1130
التاريخ غير مؤكد لكن اإلسم مؤكد11NoNo-05-2011أنثىدرعانخلملكة   العلوة1131

شيخ - أعدم بالمشنقة و إطالق طلقات في صدره أمام الجامع11NoNo-05-2011ذكردرعاانخلعبدالباسط   العباس1132

التاريخ غير مؤكد لكن اإلسم مؤكد11NoNo-05-2011ذكردرعانخلعالء   الشمري1133
التاريخ غير مؤكد لكن اإلسم مؤكد11NoNo-05-2011ذكردرعانخلھيثم   الشمري1134
11NoNo-05-2011ذكردرعانخلخالد   الذيباني1135

ذ 11NoNo-05-2011ذكردرعاانخلمحمد   الربابي1136
11NoNo-05-2011ذكردرعاانخلمحمد   العلوة1137

ممرض كان يعالج مصاب الحقه األمن إلى المشفى و قتلوه11NoNo-05-2011ذكردرعاانخلرمزي   الحوامدة1138

مصرية الجنسية زوجة أحمد الجراد توفيت في درعا - الحارة11NoNo-05-2011أنثىجنسيات اخرىمصرضحى   عنتر1139

زوجة غسان راشد القواريط11NoNo-05-2011أنثىدرعاالحارةسميرة   الجراد1140 جر ريىررير و ر ن زوج
زوجة علي الخواليد11NoNo-05-2011أنثىدرعاالحارةحميدة   الجراد1141
11NoNohttp://youtu.be/aWniSKAxcSQ-05-2011ذكردرعاجاسممحمد   القواريط1142
اعدم ميدانية على حاجز مفرق كفرعايا11NoNo-05-2011حمصباباعمرواحمد الزراعي1143

هللا 11NoNo-05-2011حمصباباعمروعبدهللا حمداش1144
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قتلته قوات الشبيحة عند كازية االقرع . ھو في االصل من قطينة 11NoNo-05-2011حمصباباعمروطلعت الطرشة1145
مسيحي . كان ذاھابا لسوق الھال عند الرابعة صباحا

امراءة صماء وبكماء استشھدت امام منزلھا في عين الزرقة11NoNo-05-2011حمصباباعمروعجلية المحمد1146

11NoNo-05-2011حمصباباعمروھالل خالد الصالح1147
النويعم1148 11NoNo-05-2011حمصباباعمروفرحان 11NoNo-05-2011حمصباباعمروفرحان النويعم1148
رجل11NoNo-05-2011حمصباباعمرووھيب الرفاعي1149

اجتياح11NoNo-05-2011حمصباباعمرومحمد علي القاسم1150
  

استشھد تحت التعذيب12NoYes-05-602011ذكردرعارزق   الصياصنة1151
أصيب بطلقتين واحدة في صدره واألخرى في بطنه12NoNo-05-152011ذكر-طفلطرطوسبانياساحمد   رضوان1152
12NoNohttp://youtu.be/bwrVsdv3Glk-05-2011ذكردرعاإنخلمحمد   الزعبي1153

افته ت ته ا إ ا ظل ال أ أصيب يوم السبت 7/5/2011 وظل يصارع إصابته حتى وافته 13NoNo-05-2011ذكرحمصديربعلبةسليمان   الحمد1154
http://youtu.be/XlDn6kRpluoالمنية وشيع في 14/5/2011

13NoNo-05-2011ذكردرعاإنخلمحمد   القاسم1155

13NoNo-05-442011ذكرحمصباب الدريبفؤاد   رجوب1156
الشھيد األول في جمعة الحرائر ملقب بأبونديم أصيب بطلقة 

نارية برأسه عند خروجه من المسجد مباشرة بالقرب من منزله 
وآخر ما قاله (كإنو ما طخ رصاص اليوم)

http://youtu.be/w-wJZ-5XxHk

أبو واصل حي المنشية13NoNo-05-602011ذكردرعادرعا البلداحمد عبدهللا العرسان المسالمة1157
مجند توفي في حمص13YesNo-05-2011ذكردرعاعمار   دلوع1158
13NoNo-05-2011ذكردرعاحسن   أبازيد1159

ل ذشلقف 13NoNohttp://youtu.be/QfUMEuxbYK8-05-2011ذكردمشقالقابونحفير  مجھول1160
http://youtu.be/ZtoGDNTQxIwشب من عائلة الرفاعي13NoNo-05-2011ذكرحمصالرفاعي  مجھول1161
13NoNo-05-2011ذكرحمصالخالديةنديم   رحال1162
مجھول1163 2011ذكردمشقالقابونحنفري 05 13NoNo 13NoNo-05-2011ذكردمشقالقابونحنفري  مجھول1163
زوجة الدكتور بسام محمد عارف اللكود13NoNo-05-2011أنثىدرعاالحارةغير محدد1164

13NoNo-05-272011ذكردمشقبرزةاسعد   بالل1165
أصيب في الجمعة العظيمة 22/4/2011 و قضى في جمعة 

http://youtu.be/6rxSmcUTokcالحرائر في مشفى دار الشفاء متزوج من سبعة أشھر أصيب  يبرقبرزب ھر ب زوج ر ى ي ر ر
برصاصتين واحدة في العمود الفقري

p y

قتلت برصاص قناص13NoNo-05-62011أنثى-طفلدرعابصرى الشاممجد   الرفاعي1166
رصاصة بالصدر14NoNo-05-252011ذكردمشقالقابونعلي   الھبول1167

من المرقب أصيبت قبل أسبوع من وفاتھا (السبت 7/5/2011) 14NoNo-05-2011أنثىطرطوسبانياسسلمى   حويسكية1168
وتم منع األھالي من إسعافھا وبقيت تعاني سبعة أيام

الباشا1169 2011ذكرحمصتلكلخعل 05 14NoNoالدنادشة من تلكلخ مدخل عند عند مدخل تلكلخ - من الدنادشة14NoNo-05-2011ذكرحمصتلكلخعلي   الباشا1169
14NoNo-05-2011ذكرحمصتلكلخماھر   مسلماني1170
14NoNo-05-2011ذكرحمصتلكلخخالد   ليلي1171
http://youtu.be/4CSkc0PJLy8نقيب رفض تنفيذ عمليات إطالق النار14YesNo-05-2011ذكرحمصالقصيراحمد   حربا1172 ررصيررب ق إ ي ي ض ر pيب y y
14NoNohttp://youtu.be/dzbCHkSyIv0-05-2011أنثىحمصتلكلخالمصري  مجھول1173
أم إبراھيم الداخول14NoNo-05-2011أنثىدرعانخلغير محدد1174

الطويل1175 السباعطه http://youtuتوفي في مشفى باب السباع أصيب على باب داره برصاصة في 14NoNo-05-2011ذكرحمصباب be/1QSF4d6C7Jc http://youtu.be/1QSF4d6C7Jcالصدر14NoNo-05-2011ذكرحمصباب السباعطه   الطويل1175

15NoNo-05-2011ذكرحمصتلكلخاحمد   المختار1176
أم عالء محلي أو علي محلي15NoNo-05-2011أنثىحمصتلكلخغير محدد1177
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15NoNo-05-2011أنثىحمصتلكلخغصون   الحسن1178
15NoNo-05-2011أنثىحمصتلكلخإسالم   الخطيب1179

أثناء تلكلخ من القريبة العريضة قرية في قناص برصاص قتلت
15NoNo-05-702011أنثىحمصتلكلخأم خالد تعتوس1180

خ   ن  ريب  ري  ري  ي  ص  ص   بر
عبورھا جسر العريضة المؤدي إلى وادي خالد حيث كانت 
متوجھة إلى إحدى بناتھا وھي أم لثالثة بنات واثنين ذكور

حلوم1181 15NoNo-05-252011ذكرحمصتلكلخفايز 15NoNo-05-252011ذكرحمصتلكلخفايز   حلوم1181
15NoNo-05-2011ذكرحمصتلكلخمازن   الشويطي1182
15NoNo-05-2011ذكرحمصتلكلخماجد   الشويطي1183
يطفلة صغيرة وجدت مع امرأة في المقبرة الجماعية15NoNo-05-2011أنثىدرعاغير محدد1184 ع
امرأة في مجزرة المقبرة الجماعية15NoNo-05-2011أنثىدرعاغير محدد1185

http://youtu.be/NjiO8klhim8طالب في كلية الھندسة سنة ثانية ، مجزرة المقبرة الجماعية15NoNo-05-222011ذكردرعاسليمان   أبازيد1186

از ةذكاأ ا ال ة ق ال ا ش من شھداء المقبرة الجماعية15NoNo-05-302011ذكردرعامحمد   أبازيد1187
من شھداء المقبرة الجماعية15NoNo-05-352011ذكردرعاسامر   أبازيد1188
من شھداء المقبرة الجماعية15NoNo-05-432011ذكردرعاسمير   أبازيد1189
أبازيد1190 682011ذكردرعاعبدالرزاق 05 15NoNoالجماعية المقبرة شھداء http://youtuمن be/BmVT9qFoivo http://youtu.be/BmVT9qFoivoمن شھداء المقبرة الجماعية15NoNo-05-682011ذكردرعاعبدالرزاق   أبازيد1190
15NoNohttp://youtu.be/d45XgpLpaH4-05-2011ذكرحمصتلكلخمحمد   الصياح1191
استشھدت بعد نقلھا إلى لبنان15NoNo-05-2011أنثىحمصتلكلخفاطمة   قاسم1192
15NoNo-05-2011ذكردرعاداعلمالك   أبوزيد1193

مجند استشھد برصاص األمن ألنه رفض إطالق النار على أھالي 15YesNo-05-2011ذكرحمصفارس   جعرش1194
حمص

برؤيته ألھله يسمح لم و بالدفن شارك عيان شاھد عن الخبر

15YesNo-05-2011ذكردمشقدوماخالد   جعرش1195

ح أل برؤي  م ي ن و  ر ب ن  ي ن   بر  ا
ألن التابوت كان مبسمراً ولم يسمحو بفتحه و قال كان ھناك 
خمسة ثقوب في ظھره من أعلى الرأس إلى أسفل الظھر مثل 

السلسة و من األمام كان مخيط من فوق لتحت بطريقة عشوائية 
مجمع اللحم و مخيط. (عسكري استشھد في تلكلخ)

يؤدي الخدمة اإللزامية قتل برصاص األمن15NoNo-05-2011ذكرادلبكصنفرةعالءالدين   السليم1196
فترة حصار درعا15NoNo-05-2011أنثىدرعاجاسمخديجة   الشامخ1197 خ ميج رىرج ر ر
فلسطيني من سكان المخيمات الفلسطينية في دمشق15NoNo-05-2011ذكرجنسيات اخرىفلسطينعبادة   الزعموت1198
فلسطيني من سكان المخيمات الفلسطينية في دمشق15NoNo-05-2011ذكرجنسيات اخرىفلسطينبشار   الشھابي1199
فلسطيني من سكان المخيمات الفلسطينية في دمشق15NoNo-05-2011ذكرجنسيات اخرىفلسطينجھاد   موعد1200

أ طق فذف ة ط ط ف فلسطيني من سكان المخيمات الفلسطينية في دمشق15NoNo-05-2011ذكرجنسيات اخرىفلسطينقيس   أبوالھيجا1201
15NoNohttp://youtu.be/txDQAGe85xE-05-2011ذكرحماةكنصفرةعالء السليم1202

نتيجة التعذيب الشديد الذي تلقاه وتم رمي جثته الطاھرة في 16NoYes-05-2011ذكردمشقالمعضميةفايز   الواوي1203
البلدية مركز البلديةمركز

استشھد عند عودته من درعا متأثر بجراحه16NoNo-05-2011ذكردمشقبرزةفايز   المللي1204
من شھداء المقبرة الجماعية16NoNo-05-2011ذكردرعاجاسمعمار   الفياض1205
من شھداء المقبرة الجماعية16NoNo-05-2011ذكردرعاجاسمعبدهللا ھالل الجلم1206 م ج ل مب يررج ج بر ھ ن
من شھداء المقبرة الجماعية16NoNo-05-2011ذكردرعاجاسميوسف   حمادة1207

http://youtu.be/W9HECpGMEكان على دراجته الھوائية وقتل برصاص القناصة16NoNo-05-2011ذكردرعاالغزاوي  مجھول1208
mE

ا1209 د عاداعلا 222011ذكد 05 16NNلداعل ة ا ال ل ق ال ف ثته األھال httد // t b /AHlWQYUtG 4 http://youtu.be/AHlWQYUtGu4وجد األھالي جثته في الحقول المجاورة لداعل16NoNo-05-222011ذكردرعاداعلاحمد   جاموس1209
وجد األھالي جثته في الحقول المجاورة لداعل16NoNo-05-252011ذكردرعاداعلخالد   أبازيد1210
16NoNo-05-142011ذكر-طفلدرعامحمد   عاسمي1211
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من شھداء المقبرة الجماعية16NoNo-05-2011ذكردرعاأنخلانور   فندي1212
من شھداء المقبرة الجماعية16NoNo-05-2011ذكردرعاأنخلطارق   الخطيب1213
من شھداء المقبرة الجماعية16NoNo-05-2011ذكردرعاأنخلعبدالرحمن   الكردي1214
ا1215 2011أنثاأنخلال 05 16NNة ا ال ة ق ال ا ش من شھداء المقبرة الجماعية16NoNo-05-2011أنثىدرعاأنخليسرى   الجباوي1215
16NoNo-05-2011ذكردرعاأنخلماھر   القروان1216
16NoNo-05-2011ذكردرعاأنخلمھدي   القروان1217
أبوصلوع1218 16NoNo-05-2011ذكردرعاأنخلمحمد 16NoNo-05-2011ذكردرعاأنخلمحمد   أبوصلوع1218
16NoNo-05-2011ذكردرعاأنخلإحسان   أبوصلوع1219
16NoNohttp://youtu.be/tTsxg0g-xJA-05-2011ذكردرعاداعلجھاد   الجاموس1220
حطفل توفي متأثر بجراح رصاصة أصيب بھا 14 أيار16NoNo-05-152011ذكر-طفلدرعافارس   المحاميد1221 ي
http://youtu.be/Qh1n4VNdF8kقتل تحت التعذيب16NoYes-05-2011ذكردرعامعربةصالح   المقداد1222
عريف من دير الزور16YesNo-05-202011ذكرحمصعماش   الصالح1223
16NoNo-05-302011ذكرحمصتلكلخمحمد   العكاري1224
ا122 2011ذكتلكلخخل 0 1 17NoNo-05-2011ذكرحمصتلكلخخلدون   حماده1225

17NoNohttp://youtu.be/w2WS6ZesK2M-05-2011ذكرحمصتلكلخمحمد   حماده1226

حماده1227 17NoNo-05-2011ذكرحمصتلكلخمصطفى 0رصخى7 05 7NoNo
17NoNo-05-2011ذكرحمصتلكلخخلدون   الرجب1228
17NoNo-05-2011ذكرحمصتلكلخحسان   الرجب1229
ً 17NoNo-05-2011ذكرحمصتلكلخمحمد   فرجو1230 رابع سنة حقوق ، قنصا
17NoNo-05-2011ذكرحمصتلكلخعلي   عبدالكريم1231
17NoNo-05-2011ذكرحمصتلكلخعالء   المصري1232
17NoNo-05-252011ذكرحمصتلكلخمصطفى   الجبور1233
بالل1234 202011ذكرحمصتلكلخمحمد 05 17NoNo 17NoNo-05-202011ذكرحمصتلكلخمحمد   بالل1234
أبو التيب17NoNo-05-2011ذكرحمصتلكلخمحمد   مسطو1235
أبو عمر17NoNo-05-782011ذكرحمصتلكلخعبدالعزيز   العكاوي1236

ش شكناكاألط الذكف األ ل ا ش نا إطال ة ل لل األ ا ق ا httاقت // t b /5 NQ VPXA E http://youtu.be/5oNQpVPXAoEبعد اقتحام قوات األمن للبلدة و إطالق نار عشوائي على األھالي17NoNo-05-2011ذكرريف دمشقكناكرعبدو   األطرش1237

أبومازن17NoNo-05-742011ذكرحمصتلكلخوليد   حموف1238
17NoNo-05-2011ذكرحمصتلكلخسليمان   الكردي1239
17NoNo-05-2011ذكرحمصتلكلخحمود   الحمود1240
17NoNo-05-202011ذكرحمصتلكلخمحمد   مستو1241
17NoNo-05-452011ذكرحمصتلكلخصباح   الحزوري1242
غا1243 د ا صتلكلخح 262011ذكح 05 17NN 17NoNo-05-262011ذكرحمصتلكلخحسام   درغام1243
17NoNo-05-782011ذكرحمصتلكلخمحمد   الدندشي1244
مجند من قرية صدد17YesNo-05-212011ذكرحمصتلكلخشادي   السبعة1245
الخليل1246 القامة17YesNo-05-362011ذكرحمصبسام منطقة من طفالن وله متزوج شرطي يل1246 م    362011رصب 05 17YesNo  ن ن  زوج و  ي  ر
شرطي متزوج من قرية عيناتا17YesNo-05-302011ذكرحمصماھر   مھنا1247

أصيب بجراح خطيرة في 25/3/2011 م وإستشھد في 17NoNo-05-172011ذكر-طفلدرعاالصنميناحمد   السالم1248
17/5/2011

17NoNo-05-782011ذكرحمصتلكلخرامز   العكاري1249
أبو رائد تم تسليم جثته في 2 حزيران18YesNo-05-502011ذكرحمصتلكلخآل الخطيب1250
http://youtu.be/dHu7zpn-T3oتم تسليم جثته في 2 حزيران18NoNo-05-252011ذكرحمصتلكلخعقبة   الشعار1251
الغزا1252 طةخالد عاال 2011ذكد 05 18NNل الل ل الت ظ لك النا ه عل أطلق أطلق عليه النار لكسره حظر التجول الليلي18NoNo-05-2011ذكردرعاالمحطةخالد   الغزاوي1252
استشھد تحت التعذيب أو متأثر بجراحه18NoYes-05-232011ذكردرعابصرى الشامالبلخي   أحمد1253
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الزعبي1254 18NoYes-05-752011ذكردرعاالمسيفرةمحمد

استشھد متأثر بجراحه التي أصيب بھا يوم 29 نيسان ، وصية 
الشھيد محمد حسن الزعبي ألبنائه – ابو حاتم فقد جاء فيھا: ( 
لبشار نسجد ان منا طلبو .قد شھداء فأننا بنا رؤسكم http://youtu.be/bwrVsdv3Glkارفعو بي1254 ز ر    752011رري 05 18NoYes ر ب ج  ن  بو   ھ .  م ب   و رؤ ر

فأبينا وعذبونا اشد التعذيب واوصانا نقال" على لسان من كان 
معه من األحرار المعتقلين بأن ال

http://youtu.be/bwrVsdv3Glk

الزعبي1255 وتعذيب18NoYes-05-202011ذكردرعاالمسيفرةنذير عنقه و فكه في كسر بسبب http://youtuاستشھد be/193bSanZxqc http://youtu.be/193bSanZxqcاستشھد بسبب كسر في فكه و عنقه وتعذيب18NoYes-05-202011ذكردرعاالمسيفرةنذير   الزعبي1255

استشھد في اجتياح درعا و شيع جثنانه في 18/5 تاريخ الوفاة 18NoNo-05-2011ذكردرعاإياد   دلوع1256
غير مؤكد

18NoNo-05-2011ذكرريف دمشقالمعضميةعماد   الخطيب1257

اعتقل في مجزرة صيدا بتاريخ 29-4 وتم تسليم جثته في 18NoYes 5-18-05-2011ذكردرعاأم ولدعالء   الحسين1258
http://youtu.be/RS1S6j-rlHMودفنه

تم تعذيبه بالكھرباء و تعرضه للخنق حتى الموت18NoYes-05-2011ذكردرعانادر   الزعبي1259
الشغ ضاال طال كذكط غ خ التا التاريخ غير مؤكد18NoNo-05-2011ذكرطرطوسالبيضاعبدالرحمن   الشغري1260

تم تسليم جثته في 2 حزيران ، صوت تلكلخ ، أرعبھم صوته 18NoNo-05-2011ذكرحمصنلكلخمجد   الكردي1261
فقتلوه

الكردي1262 2011ذكرحمصنلكلخسؤدد 05 18NoNoحزيران 2 في جثته تسليم تم تم تسليم جثته في 2 حزيران18NoNo-05-2011ذكرحمصنلكلخسؤدد   الكردي1262
18NoNo-05-2011ذكرحمصتلكلخعبدالعزيز   عكاري1263
18NoNohttp://youtu.be/e3KxEWVrK9U-05-2011ذكرحمصتلكلخمحمد   تلجة1264

تكل ال أخ ن األ ا قتل ة الخا ات ا ت اإل ذ ن من ذوي اإلحتياجات الخاصة قتل برصاص األمن أخرس ال يتكلم 18NoNo-05-152011ذكر-طفلدرعاالحارةفؤاد   فروخ1265
وال يؤذي أحد قتل في مدينة جاسم على أيدي قتاصة

التاريخ تقريبي18NoNo-05-2011ذكرطرطوسالبيضاعبدالرحمن   الشغري1266
لخل ذل 18NoNo-05-2011ذكرحمصتلكلخحسام   الرجب1267

شرطي من حي الزھور متزوج وله ولد واحد - استشھد في 18YesNo-05-252011ذكرحمصتلكلخحسن   العلي1268
حمص

حالق1269 الشغورغازي 242011ذكرالالذقيةجسر 05 18YesNoتلدو من شرط شرطي من تلدو18YesNo-05-242011ذكرالالذقيةجسر الشغورغازي   حالق1269
مجند متزوج له ولد وبنت من عفرن أناب18YesNo-05-202011ذكرحمصتلكلخعمر   حمزة1270
مجند عازب من حلب النجارة18YesNo-05-202011ذكرحمصتلكلخمصطفى   الشوعة1271

د1272 شد 322011ذكتلكلخنان 05 18YN شرطي برتبة مساعد أول متزوج وليس له أوالد من طرطوس وس18YesNo-05-322011ذكرحمصتلكلخسنان   شدود1272 ر ن و يس و زوج و ب بر ي ر
دريكيش

مجند عازب من طرطوس برمة المشايخ18YesNo-05-202011ذكرحمصتلكلخاكثم   سميا1273

عبدهللا1274 بعمرة18YesNo-05-462011ذكرحمصتلكلخمحمد طرطوس من http://youtu.be/CEXwbnLYhHYعقيد ب1274 462011رصخ    05 18YesNoر وس ب ر ن  http://youtu.be/CEXwbnLYhHYي 

شرطي عازب من إدلب قرية صراريف18YesNo-05-212011ذكرحمصتلكلخاحمد   حسين1275

تعذيب:خطف في 29/4/2011 م وأعيد جثة ھامذة ليشيع 18NoYes-05-2011ذكردرعامعربةسامي   المسالمة1276
18/5/2011 في الطاھز ي 18/5/2011جثماھه ھز  ھ ا ج

مساعد أول متزوج وله ولدان استشھد في حمص18NoNo-05-362011ذكرحماةالسلميةيوسف   شعبان1277
18NoNo-05-322011ذكرالالذقيةالشيخ ضاھرخالد أديب بندرغلي1278
عريف19YesNo-05-202011ذكرالرقةجبيلةياسر   حمادين1279
19NoNo-05-2011ذكردرعاجاسمانس   علي1280
زوجة يعقوب الصلخدي19NoNo-05-2011أنثىدرعاجاسممحاسن   الزعبي1281
زوجة عدنان القناطرة19NoNo-05-2011أنثىدرعاجاسميمان   كوساني1282
ا1283 ال ااد 2011ذكد 05 19NN 19NoNo-05-2011ذكردرعاجاسممحمد   الصباح1283

حاول تشغيل مولد الكھرباء فقنصه قناصة فترة حصار درعا19NoNo-05-2011ذكردرعاجاسممالك   الغياض1284
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19NoNohttp://youtu.be/joSi9nUwxok-05-2011ذكردرعاجاسمفراس   الحلقي1285
19NoNo-05-2011ذكردرعاحاسمإسماعيل   جباوي1286
19NoNo-05-222011أنثىدرعاحاسمفاطمة   المطاوعة1287
ة1288 ال ال 2011ذكاان 05 19NN 19NoNo-05-2011ذكردرعاحاسميونس   المالحمة1288

19NoYes-05-2011ذكردرعاصيدامحمد   الغزاوي1289
كان مع المتظاھرين الذين ارادو فك الحصار عن درعا وتم 

اعتقاله بنفس اليوم ومع الشھيد خالد بنفس اليوم تم اعتقالھم 
شھداء اھاليھم الى اعيدو اليوم وبنفس

http://youtu.be/W9HECpGME
mE وبنفس اليوم اعيدو الى اھاليھم شھداء

من سكان بصرى الشام تم اعتقاله في 29-4 في مجزرة صيدا 19NoYes-05-2011ذكردرعاصيداخالد   المبارك1290
http://youtu.be/PXDeSvF-LKsواعيد الى اھله شھيدا

أبو حاتم رصاصة بعنقه من الخلف و خرجت من فمه و تعذيب 
19NoYes-05-752011ذكردرعاالمسيفرةمحمد   الزعبي1291

م
بعد إطالق النار عليه في مجزرة صيدا و كتب بتقرير الوفاة نوبة 

قلبية
http://youtu.be/tmVMwdJE_Wo

الحريري1292 الحريرعوض استشھد على جسر صيدا أثناء محاولة أبطال حوران فك 19NoNo-05-2011ذكردرعابصر
تق خ التا ل ال ا ا ال ريري1292 ريروض    ر  2011ررب 05 19NoNoالحصار عن درعا البلد التاريخ تقريبي

استشھد المجند الكردي السوري رودي صالح مال رشيد من 
مدينة قامشلو على يد أحد ضباطه بعدما رفض إطالق النار على 

المدنيين وذلك عقب إنزال لفرقته على محيط مدينة درعا وذلك 19YesNo-05-2011ذكردرعارودي   رشيد1293
بحسبما أفاد أصدقاء له يخدمون معه في نفس الفرقة ومن 

المتوقع وصول جثمان الشھيد رودي إلى ذويه وس

19NoYes-05-232011ذكردرعاطالب   أبازيد1294

استشھد بعد رفضه الظھور على التلفزيون السوري و تقديم 
رواية كاذبة حيث كان معتقالً عند األمن و من ثم اعتقال عمه 

الممرض في مشفى درعا الوطني لرفضه التوقيع على اقرار بأن 
ل ق ابن أخيه قتله االرھابيينأ

مالزم أول برصاصة في الظھر بعد رفضه إطالق النار على 19YesNo-05-2011ذكرريف دمشقالضميرحسان   قرش1295
المتظاھرين في تلكلخ في حمص

قبارو1296 2011ذكردمشقالالذقيةعبدالرحمن 05 20NoNo 20NoNo-05-2011ذكردمشقالالذقيةعبدالرحمن   قبارو1296
20NoNohttp://youtu.be/h_TTZHlEi48-05-2011ذكرادلباحسمنزار   سرحان1297
20NoNo-05-2011ذكردرعاصيدااحمد   الجابري1298
20NoNo-05-2011ذكرحمصباب السباعمصطفى   زقريط1299 ري ز عى ب ب رصب

20NoNohttp://youtu.be/C3bpQywePpQ-05-162011ذكر-طفلحمصباب السباعاحمد   بكر1300

20NoNohttp://youtu.be/JBAENtVB_8A-05-2011ذكرحمصحسان   الحموي1301
ة1302 ك اد 302011ذكع 05 20NN 20NoNo-05-302011ذكرحمصعماد   كرومة1302

http://youtu.be/gOgTQCAUOCطلقة في رأسه20NoNo-05-2011ذكرحمصالبياضةعدنان   الخولي1303
Y

اصابة في الرأس20NoNo-05-2011ذكرحمصباب السباعراكان   المشرف1304 يع
http://youtu.be/vPJzHl2VvjQطلقة فو الوجه و  وخرجت من خلف الرأس20NoNo-05-2011ذكرحمصالوعرمحمد   العيسى1305
20NoNo-05-242011ذكرحمصالخالديةتامر   الزامل1306
أصيب برصاصة20NoNo-05-152011ذكر-طفلادلبكفرومةاحمد   حسن1307

hذالل // b /6QYS F6 2M 20NoNohttp://youtu.be/6QYS7oF6a2M-05-2011ذكرحمصالوعرمحمد   علي1308
http://youtu.be/I0TcLawfA9Mطفل أصيب في منطقة الرأس20NoNo-05-122011ذكر-طفلحمصباب السباعايھم   االحمد1309
http://youtu.be/mL9KAtIvF0gأشقاء20NoNo-05-2011ذكرادلبالغدفةمھند   الرحمون1310
الرحمون1311 2011ذكرادلبالغدفةعبدالحميد 05 20NoNoأشقاء أشقاء20NoNo-05-2011ذكرادلبالغدفةعبدالحميد   الرحمون1311

http://youtu.be/UEcvdZqqhC8مھندس تم اطالق النار عليه بسوق المفروشات بالخالدية20NoNo-05-2011ذكرحمصجورة الشياحمحمد   العطار1312
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20NoNohttp://youtu.be/C3HNr3SX-ck-05-2011ذكرادلبمعرة النعمانحسان   السعيد1313
20NoNo-05-2011ذكرادلبمعرة النعماناحمد   الزكور1314
20NoNo-05-2011ذكرادلبمعرة النعماناحمد   الغريب1315
اغ1316 الن لة 2011ذكا 05 20NN 20NoNo-05-2011ذكرادلبمعرة النعمانمحمود   غريب1316
20NoNo-05-2011ذكرادلبمعرة النعمانمحمد   العدل1317
20NoNo-05-2011ذكرادلبمعرة النعمانعبدو   الشعراوي1318
الشردوب1319 النعمانجعفر 20NoNo-05-2011ذكرادلبمعرة 20NoNo-05-2011ذكرادلبمعرة النعمانجعفر   الشردوب1319
20NoNohttp://youtu.be/E5SVSy-FiL4-05-2011ذكرادلبمعرة النعمانالتيزري  مجھول1320
من كفرومة20NoNo-05-2011ذكرادلبمعرة النعماناحمد   نجار1321
20NoNo-05-182011ذكرادلبحاسكامل   الشحوذ1322
20NoNo-05-2011ذكرادلبمعرمشةمھدي   المؤيد1323

من قرية إبلين استشھد بالطلقات في الرأس والصدر والبطن 20NoNo-05-2011ذكرادلببليناحمد   الشحيبر1324
وبطلقات متفجر

طف للغاز ذكا 20NoNo-05-2011ذكرادلببلينغازي   مصطفى1325
20NoNo-05-2011ذكرادلبمحمبلعامر   سعيد1326
المدينة غير أكيدة20NoNo-05-2011ذكرادلبكفرنبلمحمد   الخطيب1327

المسؤول الضابط قتله النعمان معرة في استشھد حمص من من حمص استشھد في معرة النعمان قتله الضابط المسؤول 20YesNo-05-202011ذكرادلبمعرة النعمانمحمد   الحسين1328
http://youtu.be/3tRxLcPs-xsبعدما رفض اطالق النار على المتظاھرين

20NoNohttp://youtu.be/odDPmZOXgso-05-252011ذكرريف دمشقداريااحمد   العزب1329

ة http://youtu.be/K6AzO-KIF44من كفرومة20NoNo-05-2011ذكرادلبمعرة النعماناحمد   الحسين1330
20NoNohttp://youtu.be/a3HtoIupq6U-05-2011ذكردرعاالمسيفرةحسام   طه1331
20NoNo-05-2011ذكردير الزورإياد   صويلح1332
ف1333 اليو 2011ذكرادلببلينرامز 05 20NoNo 20NoNo-05-2011ذكرادلببلينرامز   اليوسف1333
20NoNo-05-2011ذكرادلبأريحامحمد   بيك1334
20NoNo-05-2011ذكرادلبمعرة النعمانعلي   غريب1335
ذكرى1336 النعمانمحمد 20NoNo-05-2011ذكرادلبمعرة رى1336 ن    2011ربر  05 20NoNo
20NoNo-05-2011ذكرادلبكن صفرةاسعد   حماني1337
20NoNo-05-2011ذكرادلبمحنبلاحمد   السعيد1338
20NoNo-05-152011ذكر-طفلحمصمحمد   البقاعي1339
20NoNo-05-362011ذكرحمصعبدالمعين   البقاعي1340
20NoNohttp://youtu.be/Hd6kJZAD26A-05-2011ذكردرعاالصنمينعلي   القبالن1341
20NoNo-05-232011ذكردرعاالحارةمحمد   القنبس1342
ال1343 ال ةصالح الزال 2011ذكد 05 20NN 20NoNo-05-2011ذكردير الزورالجورةصالح   المال1343
20NoNo-05-2011ذكرحماةمحمد العبد1344
20NoNo-05-322011ذكرحماةمصعب حسن رشواني1345
الزعبي1346 21NoYes4-29-05-2011ذكردرعاالمسيفرةحسام في اعتقل بي1346 ز رم    2011رري 05 21NoYes4 ي 29 ل 

أصيب في بداية اجتياح درعا وتوفي متأثراً بجراحه ، اختطف 21NoNo-05-372011ذكردرعارأفت   المحاميد1347
من مستشفى بصرى وسلم جثة ألھله

متطوع في األمن الداخلي من طرطوس21YesNo-05-2011ذكرريف دمشقسقبامحمد   شعبان1348
http://youtu.be/k2ix99-YAHMثمان شھداء مجزرة موكب تشييع الشھداء في تل النصر21NoNo-05-2011ذكردرعاتل النصرمحمود   غنام1349
21NoNo-05-2011ذكرحمصمساكن الضباطامجد   زنطج1350

http://youtu.be/BND8wy5WWCمجند من جسر الشغور21YesNo-05-2011ذكردرعاعمار   حمادة1351
ss

21NoNo-05-72011ذكر-طفلدرعانمرزھير   العمار1352
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أحرق نفسه أمام مفرزة األمن بعد إطالق سراحه من التعذيب 21NoYes-05-2011ذكردير الزورالميادينمحمود أكرم طعمة1353
الذي عاناه

حمال1354 الزورنبيل اختنق بسبب حريق اندلع وتقاعست اإلطفائية ساعة ونصف 21NoNo-05-2011ذكردير
إلطفائه ل1354 زوربيل    2011رير  05 21NoNoإلطفائه

21NoNohttp://youtu.be/Cj9oshNkQ9g-05-242011ذكردمشقسقبازھير   القاضي1355

21NoNohttp://youtu.be/UBNAsoDE8Pw-05-2011ذكرحمصفراس   قنطار1356

http://youtu.be/OJsdA91Lu18ثمان شھداء مجزرة موكب تشييع الشھداء في تل النصر21NoNo-05-2011ذكرحمصتل النصرعارف   النمر1357
ثمان شھداء مجزرة موكب تشييع الشھداء في تل النصر21NoNo-05-2011ذكرحمصتل النصراحمد   النھير1358
ثمان شھداء مجزرة موكب تشييع الشھداء في تل النصر21NoNo-05-422011ذكرحمصتل النصرمحمد   الزقريط1359

أ ة ف ة أ

21NoNo-05-2011ذكردرعاالبلدمالك   المحاميد1360

استشھد متأثر بجراحه نتيجة إلصابته في بداية أيام اإلقتحام 
لدرعة البلد - أخ للشھيد محمد أحمد أبوعيون المحاميد ، 

اختطف من المستشفى الوطني بدرعا وسلمت جثته ألھله فيما 
بعدبعد

21NoNohttp://youtu.be/CF9eX8HZ3F4-05-2011ذكرحمصمحمد   مصطفى1361
http://youtu.be/mEsTKXrNI5Eثمان شھداء مجزرة موكب تشييع الشھداء في تل النصر21NoNo-05-322011ذكرحمصتل النصرإياد   الشيخ1362
النمر1363 النصرمرھف الشھداء21NoNo-05-2011ذكرحمصتل تشييع موكب مجزرة شھداء ثمان ر1363 رر    2011رصل  05 21NoNoھ ييع  ب  و جزر  ھ  ن 
ثمان شھداء مجزرة موكب تشييع الشھداء في تل النصر21NoNo-05-502011ذكرحمصتل النصرالسباعي   شريف1364
ثمان شھداء مجزرة موكب تشييع الشھداء في تل النصر21NoNo-05-2011ذكرحمصتل النصرعبدهللا   دالي1365
تم إطالق النار عليه أمام منزله21NoNo-05-312011ذكرحمصتل النصراحمد   المشھداني1366

21NoYes-05-2011ذكرطرطوسالبيضااحمد   البياسي1367
على األغلب فارق الحياة تحت التعذيب في أمن الدولة 

بكفرسوسة ھو من ظھر ليفند إدعاء النظام أن فيلم البيضا من 
البشمركة التاريخ قريبو غير معروف بالضبط

http://youtu.be/RO_maoaGuyQ

الزعب1368 ةبشي يف عاال 2011ذكد 05 21NYالتعذيب تحت http://youtuتوف be/6QYS7oF6a2M http://youtu.be/6QYS7oF6a2Mتوفي تحت التعذيب21NoYes-05-2011ذكردرعاالمسيفرةبشير   الزعبي1368
اعتقل في 29-4 توفي تحت التعذيب21NoYes-05-2011ذكردرعاالسھوةاحمد   العقاب1369

الرشيدات1370 الشرقيمحمود 22NoNo-05-292011ذكردرعاالكرك
درس التمريض في درعا واكمل دراسة الترجمة ايضا عمل 
ساعد انه لمجرد قتلوه بدرعا الوطني المشفى في http://youtu.be/STbp5ViZfWQممرض ي1370 ر يو    ر 292011ررر  05 22NoNo   جر و  ر  ي ب و ى  ي  رض 

الجرحى عند جسر صيدا
http://youtu.be/STbp5ViZfWQ

http://youtu.be/DzReuaIhWDkمجزرة المسطومة22NoNo-05-242011ذكرادلبكورينسومر   إبراھيم1371

البلخي1372 ولدإسماعيل 2011ذكردرعاأم 05 22NoYes اعتقل في مجزرة صيدا بتاريخ 29-4 وتم تسليم جثته حوالي 5-22 ودفنه22NoYes-05-2011ذكردرعاأم ولدإسماعيل   البلخي1372

اعتقل في مجزرة صيدا بتاريخ 29-4 وتم تسليم جثته حوالي 22NoYes-05-2011ذكردرعاأم ولدعالء   الرفاعي1373
5-22 ودفنه

عل1374 شقضد د 2011ذكف 05 22NYع ال ت عذ الخ أ أبو الخير عذب حتى الموع22NoYes-05-2011ذكرريف دمشقضميربديع   علي1374
عذب حتى الموت22NoYes-05-2011ذكرريف دمشقضميرعبدهللا   السيد1375

http://youtu.be/z0XBD1MGvowأبو ياسر عذب حتى الموت22NoYes-05-2011ذكرريف دمشقضميرھاني   النميري1376

22NoNo-05-2011ذكردرعامحمد   الكور1377
شرطي من تلدو22YesNo-05-2011ذكردمشقاسامة   الخلف1378
22NoNohttp://youtu.be/caAd9dgfAP4-05-322011ذكرحماةحماهعمران دويك1379

ا أ ا ذاض 23NoNo-05-2011ذكردرعاضياء   أبازيد1380
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خوالني1381 دمشقالمعضميةايمن 23NoNo-05-2011ذكرريف

قتل على حاجز داريا المعضمية وقد احتفظ األمن بالجثة لتاريخ 
5-31 ولم يتم تسليمھا لذويھا إال بعد توقيع تعھد بعدم تشييعه 
رصاصات بثمان قتل وقد ، المساجد في عليه النداء http://youtu.be/IeZhcDn7Josوعدم ي1381 و ن    قيي 2011رري  05 23NoNo ن ر ل ب ج  و  ي  ي  م   و

اخترقت كامل جسده من أعلى رأسه إلى أخمص قدميه والسبب 
أنه مر على الحاجز بدون أن يحمل ھوية

http://youtu.be/IeZhcDn7Jos

مجند من إدلب ، قتلته يد الغدر حيث وجد آثار للتعذيب على 23YesYes-05-2011ذكردرعاحميد   العيسى1382
http://youtu.be/JcEUo4TcKOoجثته الطاھرة وقد قتل بطلق ناري من الخلف وطلق برأسه

أعتقل من أسبوع وقد استشھد نتيجة التعذيب الوحشي من األمن 

23NoYes-05-252011ذكرحمصالقصيراحمد   المصري1383

ي ع
السوري ولم يسلموه الى أھله اال بعد التوقيع بأن العصابات 
المسلحة قد قتلته علما أنھم قد شقوا صدره وبطنه وسرقوا 

اعضاءه

http://youtu.be/jCdRMNWdKV
Y

ذ تقل فا ا ا ال لفك ا ال خ خرج مسالما لفك الحصار عن درعا يوم 29-4 فاعتقل وعذب 24NoYes-05-272011ذكردرعاالمسيفرةالزعبي   أسامة1384
حتى الموت

من شھداء فك الحصار عن درعا 29-4-2011 اعتقل وعذب 24NoYes-05-2011ذكردرعاجسر صيداالزعبي   سمير1385
المسيفرة من األصل الموت حتى الموت األصل من المسيفرةحت

الخط1386 عاداال طفلد 132011ذك 05 24NN

اليوم تلقت قرية الجيزة خبر استشھاد طفلھا الشجاع الذي حمل 
روحه على كتفه وتوجه بھا إلى مدينة درعا لفك الحصار عنھا 
ة ا الك زة ال ظات ل أن ل كن ل 2011 4 29 خ تا ف في تاريخ 29-4-2011 ولم يكن يعلم أن لحظات العزة والكرامة 24NoNo-05-132011ذكر-طفلدرعاجسر صيداصالح   الخطيب1386

التي يعيشھا عن جسر صيدا ھي آخر ما تشاھده عيناه البريئتان 
على ربوع حوران الطاھرة وفي عتم

24NoYes-05-332011ذكردرعاتامر   القداح1387

متزوج منذ سنة ونصف رزقه هللا بطفل عمره شھر ونصف ، تم 
قتله على يد قوات االمن السوري من شدة التعذيب وھذا يبدو 

واضحا على وجھه ونحن نتوقع انه قتل النه لم يرضى ان يظھر 
على تلفزيون الدجل والكذب ، معتقل أمن سياسي فرع فلسطين 

235 منذ 27-3 مع 8 آخرين قتلوا في درعا

http://youtu.be/B3MJ2IIfXiUاختطفه عناصر األمن وھو مصاب في 24NoNo4-29-05-2011ذكردرعاالغرية الشرقيةمحمود   الرفاعي1388 ي ر يو ر يررري ب و و ن pر y
توفي تحت التعذيب24NoYes-05-722011ذكردرعاالمسيفرةمحمود   الزعبي1389
24NoNo-05-2011ذكرادلبجبل الزاويةياسر   اليحيى1390

وتمذأ منزله أمام قناص قبل من أيار 2 يوم متصوب عقليا متخلف متخلف عقليا متصوب يوم 2 أيار من قبل قناص أمام منزله وتم 24NoYes-05-182011ذكردرعامرشد   أبازيد1391
إسعافه ونجحت عمليته وتم تسليمه اليوم وعليه آثار التعذيب

http://youtu.be/Nbhh9qZ0F6Yتم حرق جثته بداخل محل تجاري25NoNo-05-2011ذكردرعاحمزة   البكري1392

25NoNo-05-332011ذكردرعاكحيلاحمد   قداح1393

تم إطالق النار عليه عند مساكن صيدا بتاريخ 29-4-2011 وتم 
تسليم جثمانه الطاھر بتاريخ 25-5-2011 وھو مصاب بأربع 

طلقات طلقة بالرجل وطلقة بمحيط البطن وطلقتان بالرأس 
انه فق ة ال ط أ ال فل أ تا خ ن ال ة بالجھة اليمنى وخرجتا من أسفل الرأس. وطوال مدة فقدانه ال

كانوا أطفاله ينتظرون قدومه الى أن تم أرساله

الخطيب1394 اعتقل في 29-4 في مجزرة صيدا ، توفي تحت التعذيب ، كسر 25NoYes-05-132011ذكر-طفلدرعاالجيزةحمزة
http://youtuأ be/k-r X6EirCE http://youtu.be/k-r_X6EirCEعنقه وقطع عضوه التناسلي وأربع طلقات25NoYes-05-132011ذكر-طفلدرعاالجيزةحمزة   الخطيب1394
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عبدربه1395 دمشقحموريةمحمود 25NoYes-05-2011ذكرريف

صورة شھيد حمورية الشھيد محمود محمد عبدربه الذي تم 
اعتقاله من قبل قوات األمن في الجمعة العظيمة من ساحة 
سجن إلى نقله تم وقد ، التظاھرات أثناء جوبر في البرلمان رب1395 ب قوريو    2011رري  05 25NoYes جن ى  م  إ ر  و  ي جوبر   ن  بر

صيدنايا حيث خضع لتعذيب شديد توفي على إثره ، علماً أن 
والدته زارته في السجن قبل 10 أيام والتقت به ،

حالق1396 أديب بعرينمحمد 25NoNo-05-452011ذكرحماةمصياف 25NoNo-05-452011ذكرحماةمصياف بعرينمحمد أديب حالق1396

مجند من خان شيخون استشھد في درعا على اثر رفضه اطالق 26YesNo-05-2011ذكردرعايوسف   اآلغا1397
http://youtu.be/RdTDjNEFQZUالرصاص على االھالي العزل الذين كانوا يطالبوا بالحرية

الزعبي1398 26NoYes-05-372011ذكردرعاصيدامحمد

استشھاد محمد حسين شحادة من بلدة المسيفرة مواليد 1974 
وحاصل على إجازة في الشريعة من جامعة دمشق تم تسليم 
الشھيد اليوم. نفس في وشيع أيار 26 الخميس أھله إلى http://youtu.be/bwrVsdv3Glkجثته بي1398 ز 372011رري    05 26NoYes ھي يوم.  س  ي  يع  ر و ي يس 26  ى   ج إ

كان قد اعتقل في صيدا يوم فك الحصار 29 نيسان و قضى تحت 
التعذيب كما ھو واضح من آثار التعذيب على جسد

http://youtu.be/bwrVsdv3Glk

عتال1399 2011ذكرالالذقيةجبلةاحمد 05 26NoNohttp://youtu be/ITVTvVZYlRM 26NoNohttp://youtu.be/ITVTvVZYlRM-05-2011ذكرالالذقيةجبلةاحمد   عتال1399
26NoNohttp://youtu.be/ITVTvVZYlRM-05-2011ذكرالالذقيةجبلةاحمد عتال1400

27NoNo-05-2011ذكرريف دمشققطناياسر   عرفة1401
استشھاد اثنين من أھالي قطنا في ريف دمشق إثر تفريق قوات 
http://youtu.be/PMScl6Eo2SQاألمن مظاھرة جامع الغالييني بالرصاص الحي ، متزوج ولديه  جق ي ي ع

ثالث أطفال عمر أحدھم إثنين فقط
p y

استشھاد اثنين من أھالي قطنا في ريف دمشق إثر تفريق قوات 27NoNo-05-2011ذكرريف دمشققطنايامن   الشيخ1402
الحي بالرصاص الغالييني جامع مظاھرة http://youtu.be/ZScLKwPUvjcاألمن ي ص  ر ي ب اليي ع  ر ج ن  أل

دھسته قصدا سيارة من سيارات الشبيحة ولم يكتف المجرمون 
بذلك بل إنھم لما رأوه لم يتوفى بعد دھسه توقفوا وأطلقوا عليه 

الرصاص الحي ثم تابعوا. وأھالي عربين يستنكرون ھذه 27NoNo-05-2011ذكرريف دمشقعربينإياد   شقيران1403
الجريمة النكراء ويصرون على المضي قدما في مسيرة التحرر 

حتى تلبية جميع المطالب وتحرر كل المدن ا

http://youtu.be/xrZnt7KrGrk

http://youtu.be/bk25IXNK0V8طالب سنة ثانية حقوق في جامعة حلب27NoNo-05-212011ذكردرعاغصمضياء   الكفري1404

http://youtu.be/3xWLTDF2vTMاستشھدا برصاص قوات االمن في جمعة حماة الديار27NoNo-05-2011ذكرريف دمشققطنابكر   عوض1405

ا ق د ذلك ه الش ن األ عنا ھا قا عة ة ز

27NoNo-05-2011ذكردرعاداعلاحمد   الجاموس1406

مجزرة مروعة قام بھا عناصر األمن والشبيحه وذلك بعد قيام 
مجموعة من الشباب بالتكبير في شارع أبي ذر الغفاري بالقرب 

من دكان أحمد اليونس فقامت قوات األمن بإطالق النيران 
من كبير وعدد شھداء أربعة فسقط المتواجدين كل على بغزارة

http://youtu.be/b2s7hEUNt1c
ن  بير  اء و  ھ ين  أرب  واج ل ا ى  زار  ب

الجرحى
مجزرة مروعة قام بھا عناصر األمن والشبيحه وذلك بعد قيام 

مجموعة من الشباب بالتكبير في شارع أبي ذر الغفاري بالقرب 
من دكان أحمد اليونس فقامت قوات األمن بإطالق النيران 27NoNo-05-2011ذكردرعاداعلفرزات   الجاموس1407

بغزارة على كل المتواجدين فسقط أربعة شھداء وعدد كبير من 
الجرحى

http://youtu.be/33M-V4QBd_s
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27NoNo-05-2011ذكردرعاداعلقصي   الجاموس1408

مجزرة مروعة قام بھا عناصر األمن والشبيحه وذلك بعد قيام 
مجموعة من الشباب بالتكبير في شارع أبي ذر الغفاري بالقرب 

من دكان أحمد اليونس فقامت قوات األمن بإطالق النيران 
ك ا ش ة أ قط ف ا ت ال كل ل ة غزا

http://youtu.be/WY6LDVSGwp
E بغزارة على كل المتواجدين فسقط أربعة شھداء وعدد كبير من 

الجرحى

زليخة1409 دمشقالزبدانيحسين 27NoNo-05-252011ذكرريف
طالته رصاصات الغدر في صدره بعد الجمعة عند خروج الشباب 

ولد وله متزوج الزبداني في الجسر جامع من مظاھرة http://youtuفي be/uZcTXngx5Hw في مظاھرة من جامع الجسر في الزبداني متزوج وله ولد 27NoNo-05-252011ذكرريف دمشقالزبدانيحسين   زليخة1409
وزوجته حامل

http://youtu.be/uZcTXngx5Hw

27NoNo-05-2011ذكرحمصالخالديةمحمد   بكور1410
من قرية معرشورين27NoNo-05-152011ذكر-طفلادلبمعرة النعمانإبراھيم   الرشو1411 م
http://youtu.be/qW3DryVfS4sمن أھالي باب السباع استشھد بطلقة في القلب27NoNo-05-222011ذكرحمصالخالديةمحمد   عبارة1412
27NoNo-05-2011ذكرحمصعقربياسين   الكردي1413
27NoNo-05-2011ذكرحمصعقربعماد   الكردي1414

27NoYes-05-2011ذكرحلبصخر   حالق1415

عثر الجمعة على جثة الطبيب صخر حالق االختصاصي في 
التغذية مرمية على طريق حلب السفيرة بعد ثالثة ايام من 

اختفائه. وقال الدكتور حسام حالق شقيق المغدور خالل اتصال 
ھاتفي لـعكس السير عثر على جثة أخي على طريق حلب 

السفيرة أمس الجمعة، وقد تأكدنا أن الجثة تعود له. تحت التعذيب

مجزرة مروعة قام بھا عناصر األمن والشبيحه وذلك بعد قيام 

27NoNo-05-2011ذكردرعاداعلحمزة   الجاموس1416

م م
مجموعة من الشباب بالتكبير في شارع أبي ذر الغفاري بالقرب 

من دكان أحمد اليونس فقامت قوات األمن بإطالق النيران 
بغزارة على كل المتواجدين فسقط أربعة شھداء وعدد كبير من 

الجرحىال
27NoNo-05-2011ذكرحمصالخالديةمحمد   خلف1417
28NoNo-05-2011ذكردرعاداعلمحمد   الجاموس1418

حرجة حالتھا وكانت المستشف دخول من ومنعت حامل كانت كانت حامل ومنعت من دخول المستشفى وكانت حالتھا حرجة 28NoNo-05-2011أنثىدرعانوىوفاء   الدغيم1419
فتوفيت من المضاعفات

من شھداء مجزرة صيدا28NoNo-05-2011ذكردرعاالكحيلعمران   القداح1420
مجند من الالذقية28YesNo-05-2011ذكرريف دمشقالزبدانيتيسير   العريق1421 ريق ير يي قزب يرري ن ج
http://youtu.be/tRpOM2D0OlUمجند28YesNo-05-2011ذكرالالذقيةمرج الزاويةسامر   عيريق1422
28NoNo-05-2011ذكرحماةحماهراكان عبد العليم شاھرلي1423
28NoNo-05-2011ذكرحماةمحمد بارود1424

ث 28NoNo-05-502011انثىحماةناديا محمد علي التركاوي1425
29NoNo-05-2011ذكرحماةعقربياسين الكراد1426
استشھد شابان برصاص الشبيحة29NoNo-05-2011ذكرحمصالحولةرسالن   العكش1427
العكش1428 2011ذكرحمصالحولةعقبة 05 29NoNoالشبيحة برصاص شابان استشھد استشھد شابان برصاص الشبيحة29NoNo-05-2011ذكرحمصالحولةعقبة   العكش1428

29YesNo-05-2011ذكردرعانوىغير محدد1429
قام أحد الضباط المتواجدين بمدينة نوى محافظة درعا باعدام 

جندي رفض اطالق النارعلى االھالي وإن ھذا المجند من مدينة 
زورالبوكمال بدير الزور ير ب ل بو

استشھدت مع طفلھا29NoNo-05-2011أنثىحمصتلبيسةخديجة   الكردي1430
استشھدت مع طفلھا29NoNo-05-2011ذكرحمصتلبيسةغير محدد1431
29NoNohttp://youtu.be/ezY4lB_6FxE-05-2011ذكرحمصتلبيسةاسامة   بكور1432

قتل لرفضه إطالق النار على المتظاھرين بتلبيسة وھو من قرية 29NoNo-05-2011ذكرحمصتلبيسةمحمد   قطليش1433
داعل من محافظة درعا وقتل على يد قوى االمن والشبيحة
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مساعد أول29YesNo-05-2011ذكرحمصالرستنھاني   حمود1434
29NoNo-05-2011ذكرحمصتلبيسةعبدالغني   مروان1435
31NoNo-05-2011ذكرحمصالرستنسامي   بروك1473
آ1474 تا 2011ذكال 05 31NN 31NoNo-05-2011ذكرحمصالرستنبسام   آدم1474
31NoNo-05-2011ذكرحمصالرستنخالد   عبدالوھاب1475
31NoNohttp://youtu.be/rZDbeh0rBOg-05-2011ذكرحمصالرستنمروان   حمدان1476
حمدان1477 31NoNo-05-2011ذكرحمصالرستنقاسم 31NoNo-05-2011ذكرحمصالرستنقاسم   حمدان1477
31NoNo-05-2011ذكرحمصالرستنعزت   سلوم1478
31NoNohttp://youtu.be/wH5XnCEL04c-05-2011ذكرحمصالرستنعلي   طالس1479
31NoNo-05-302011ذكرحمصالرستنرياض   الخطاب1480
31NoNo-05-2011ذكرحمصالرستنمحمد   بربر1481
31NoNo-05-2011ذكرحمصالرستنسليمان   بربر1482
31NoNo-05-2011ذكرحمصالرستنوليد   يوسف1483
الشل1484 ا تإ 2011ذكال 0 31 31NoNo-05-2011ذكرحمصالرستنإبراھيم   الشلھوم1484
31NoNohttp://youtu.be/60ARzzdPS8U-05-2011ذكرحمصالرستنحازم   عبيد1485
31NoNo-05-2011ذكرحمصالرستنمصطفى   عبيد1486
عبيد1487 31NoNo-05-2011ذكرحمصالرستنايمن 31NoNo-05-2011ذكرحمصالرستنايمن   عبيد1487
31NoNo-05-2011ذكرحمصالرستنخالد   عبيد1488
31NoNo-05-2011ذكرحمصالرستنسليمان   النقيب1489
31NoNo-05-2011ذكرحمصالرستنحازم   األشتر1490 م
31NoNo-05-2011ذكرحمصالرستنوائل   خطاب1491
31NoNo-05-2011ذكرحمصالرستنمحمد   موسى1492
31NoNo-05-2011ذكرحمصالرستنوسام   مطر1493

ت ذال 31NoNo-05-2011ذكرحمصالرستنموسى   بكور1494

31NoNohttp://youtu.be/HGnjW0nDMZc-05-2011ذكرحمصالرستنمازن   النجار1495

شخدو1496 31NoNo-05-32011أنثى-طفلحمصالرستنمروة و1496 نرو    لصر 32011ى 05 31NoNo
31NoNo-05-2011ذكرحمصالرستنحمزة   لحلح1497
31NoNo-05-2011ذكرحمصالرستنمحمود   الصالح1498
31NoNo-05-2011ذكرحمصالرستناحمد   الفارس1499
31NoNo-05-2011ذكرحمصالرستنعبدالباسط   حمزة1500
31NoNo-05-2011ذكرحمصالرستنعلي   شمير1501
مجند من إدلب معرة النعمان31YesNo-05-2011ذكرحمصالرستنبالل   حيدر1502
الزعب1503 اف تنع صال 2011ذكح 05 31NN 31NoNo-05-2011ذكرحمصالرستنعساف   الزعبي1503
والد الشھيد عبد الحميد عرفان01NoNo-06-2011ذكرحمصتلبيسةمصطفى   الضحيك1504
01NoNo-06-2011ذكرحمصتلبيسةمحمود   الخطيب1505
المروان1506 01NoNohttp://youtu.be/tV8HpnXBlaA-06-552011ذكرحمصتلبيسةمحمد ن1506 رو 552011رصبي    06 01NoNohttp://youtu.be/tV8HpnXBlaA
01NoNo-06-2011ذكرحمصتلبيسةعبدهللا   مرعي1507
http://youtu.be/tLhCR14MUeQمحند من إدلب حزانو01NoNo-06-2011ذكردرعابالل   حبلص1508

قصف بيت المعارض الحاج قاسم االشقر ثالث قذائف 
واستشھاده ، وھوعقيد سابق ، لقب العائلة المنور ، بعدھا تم 01YesNo-06-2011ذكرحمصالرستنقاسم   المنور1509

حرق منزله
استشھاد شابين إثر إطالق الرصاص على المتظاھرين01NoNo-06-2011ذكرحلباألشرفيةغير محدد1510
دد1511 ةغ ف 2011ذكلاألش 06 01NNن تظاھ ال عل ا ال إطالق إث ن شا تشھاد ا استشھاد شابين إثر إطالق الرصاص على المتظاھرين01NoNo-06-2011ذكرحلباألشرفيةغير محدد1511
تم تسليم جثته من قبل األمن01NoNo-06-2011ذكردرعااحمد جمال الحريري1512
01NoNo-06-2011ذكرحمصالرستنمحمود   األشتر1513
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01NoNo-06-2011ذكرحمصالرستنالسائح  مجھول1514
01NoNo-06-2011ذكرحمصالرستنسعد   الصالح1515

01NoNohttp://youtu.be/SANwuKganaYp-06-2011ذكرحمصالرستنمحمد   عبيد1516 y g

01NoNo-06-302011ذكرحمصالرستننصر   طالس1517
01NoNo-06-2011ذكرحمصالرستنإبراھيم   الخطيب1518
01NoNo-06-2011ذكرحمصالرستنفادي   علوان1519 ن و ني رصر
شيخ01NoNo-06-2011ذكرحمصالرستنعبدالعزيز   أيوب1520

01NoNo-06-2011ذكرحمصتلبيسةمصطفى   عرفان1521
اطالق نار كثيف في تلبيسة منطقة المسجر الجنوبي وتأكد خبر 
استشھاد مصطفى عرفان والد الشھيد عبدو عرفان على باب 

بيته برصاص القناصةة
تم تسليم جثته من قبل األمن01NoNo-06-2011ذكردرعااحمد محمد الحريري1522
عاجز02NoNo-06-402011ذكرحمصالرستنرياض   العمار1523
اليوسف1524 2011أنثحمصالرستنوفاء 06 02NoNo 02NoNo-06-2011أنثىحمصالرستنوفاء   اليوسف1524
02NoNo-06-2011ذكرحمصالرستنمالذ   الصالح1525
02NoNo-06-2011ذكرحمصالرستنسلطان   حمدان1526
اطالس1527 02NoNo-06-2011ذكرحمصالرستنطعام س1527 نم    2011رصر 06 02NoNo
02NoNo-06-2011ذكرحمصالرستنمحمد   الزعبي1528
02NoNo-06-2011ذكرحمصالرستنخالد   الزعبي1529
02NoNo-06-2011ذكرحمصالرستنيوسف عبدالحفيظ الزعبي1530
02NoNo-06-2011ذكرحمصالرستنمحمد   الدالي1531
زوجة سيف سليمان الضامن ، تم قصف منزلھا02NoNo-06-2011أنثىحمصالرستنفاطمة   علوان1532
02NoNo-06-2011ذكرحمصالرستنبسام   الموصلي1533
خطاب1534 امة تنا 2011ذكرحمصالر 06 02NoNo 02NoNo-06-2011ذكرحمصالرستناسامة   خطاب1534
02NoNo-06-2011ذكرحمصالرستنخالد   أبوحوش1535
02NoNo-06-2011ذكرحمصالرستنرياض   خطاب1536
المدني1537 عائلته02YesNo-06-2011ذكرحمصالرستنزياد واستشھاد منزله قصف تم عميد ي1537 نزي    2011رصر 06 02YesNo ھ ز و م   ي 
تم قصف منزله واستشھاد عائلته02NoNo-06-2011ذكرحمصالرستنعبدالمعين   فياض1538
02NoNo-06-2011ذكرحمصالرستناحمد   الرز1539
02NoNo-06-2011ذكرحمصالرستنمحمد   الرز1540

عقيد وقائد كتيبة ، كان في إجازة ، تم استھدافه ومداھمة منزله02YesNo-06-2011ذكرحمصالرستناحمد   علي1541

02NoNo-06-122011ذكر-طفلحمصالرستنامين   الرفاعي1542

http://youtu.be/mQ7bLWF_s28زوجة سيف سليمان الضامن02NoNo-06-2011أنثىحمصالرستنرجاء   اليوسف1543

02NoNo-06-2011أنثىحمصالرستنخديجة   الخطيب1544
يطلق ناري02NoNo-06-132011ذكر-طفلحمصالرستنمحمود   عزالدين1545
02NoNo-06-2011ذكرحمصالرستنعمر   أيوب1546
02NoNohttp://youtu.be/KNloEDaC_lU-06-2011ذكرحمصالرستناحمد   ايوب1547
02NoNohttp://youtu.be/6qwE71C9GUo-06-2011ذكرحمصالرستنمحمود   أيوب1548

ال تا ذكال 02NoNo-06-2011ذكرحمصالرستنايمن   الرجب1549
02NoNo-06-2011ذكرحمصالرستنإبراھيم   أيوب1550
02NoNo-06-2011ذكرحمصالرستنمحمد   األشتر1551
بروك1552 02NoNo-06-2011ذكرحمصالرستناسامة 02NoNo-06-2011ذكرحمصالرستناسامة   بروك1552
02NoNo-06-202011ذكرحمصالرستناسامة   الطويل1553
شيخ عمره 110 مات رعبا من الشيج02NoNo-06-1102011ذكرحمصتلبيسةاحمد   الضيخ1554
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استشھد في طريقة إلحضار الخبز02NoNo-06-2011ذكرحمصتلبيسةمحمد   حمامة1555
02NoNo-06-2011أنثىحمصالرستنضحى   علوان1556
أو المنور03NoNo-06-2011ذكرحمصالرستنصالح   األشتر1557
تاألشت1558 2011ذكال 06 03YNتقا ق عقيد متقاعد03YesNo-06-2011ذكرحمصالرستنحسين   األشتر1558
03NoNo-06-2011ذكرحمصالرستنإبراھيم   األشتر1559
متزوج ولديه طفل عمره سبع سنوات03NoNo-06-302011ذكرادلبحاساحمد   العوض1560
الكامل1561 03NoNo-06-2011ذكرادلبحاساحمد 03NoNo-06-2011ذكرادلبحاساحمد   الكامل1561
03NoNo-06-2011ذكرادلبحاساحمد   الراجح1562
03NoNo-06-2011ذكرحمصالرستناسامة   شخدو1563
عقيد03YesNo-06-2011ذكرحمصالرستنفطام   علي1564 ي م
03NoNo-06-2011ذكرحمصالرستنسمير   منصور1565
03NoNo-06-2011ذكرحمصالرستنحسين   حمدان1566
03NoNo-06-2011ذكرحمصالرستنسليمان   شخدو1567
1 تك68 2011ذكال 06 03 03NoNo-06-2011ذكرحمصالرستنمحمد   بروك1568
03NoNo-06-2011ذكرحمصالرستنشعالن   علي1569
http://youtu.be/hvL1CalVvXYطفل03NoNo-06-142011ذكر-طفلادلبمعرة النعمانمحمد   العلي1570
عياش1571 برصاصة03NoNo-06-122011ذكر-طفلدرعامحمد إصيب طفل طفل إصيب برصاصة03NoNo-06-122011ذكر-طفلدرعامحمد   عياش1571

http://youtu.be/NmpyZwQjaMoابن الشھيد مناف الزھراوي الذي استشھد منذ ثالث أسابيع03NoNo-06-2011ذكردمشقبرزةصفوان   زھراوي1572

03NoNohttp://youtu.be/kQQcPjvbrx4p-06-142011ذكر-طفلدير الزورمرفق   سليمان1573 y j
03NoNo-06-2011ذكردير الزورالبوسراياعبدهللا   العكرش1574
03NoNohttp://youtu.be/JwuXDd-Wftc-06-2011ذكردير الزورالجورةمحمد   العبدهللا1575

بريجع1576 الزورالجورةمحمد أصيب بطلقة في قدمه وتم إسعافه ولكن أجھز عليه المخابرات 03NoNo-06-2011ذكردير
شف ال ف زورجور   بريجع1576 2011رير  06 03NoNoفي المستشفى

03NoNo-06-2011ذكردير الزورعبدهللا   الھادي1577
03NoNo-06-2011ذكردير الزورايمن   المحيمد1578
الضاھر1579 852011ذكرحمصتلبيسةنايف 06 03NoNoاللوز كروم بين الجثامين http://youtuوجدت be/ClcdHPg45Cg http://youtu.be/ClcdHPg45Cgوجدت الجثامين بين كروم اللوز03NoNo-06-852011ذكرحمصتلبيسةنايف   الضاھر1579
وجدت الجثامين بين كروم اللوز03NoNo-06-2011ذكرحمصتلبيسةتامر   طه1580
وجدت الجثامين بين كروم اللوز03NoNo-06-2011ذكرحمصتلبيسةإياد   الضيخ1581
وجدت الجثامين بين كروم اللوز03NoNo-06-2011ذكرحمصتلبيسةمحمد   الضميري1582 مي
03NoNo-06-2011ذكرحمصالرستنمحمد   مروان1583

أعتقل أثناء اإلجتياح الغادر لتلكلخ واستشھد تحت التعذيب وسلم 03NoYes-06-2011ذكرحمصتلكلخعبدالغفار   الزعبي1584
جثمانه في 6-3

ط ذأ 03NoNo-06-262011ذكرحماةحماهعبيدة محمد أرناؤوط1585
03NoNohttp://youtu.be/C1AIyWXsHVc-06-2011ذكرحماةحماهاحمد السقا1586
03NoNohttp://youtu.be/R7pd3U3tpgk-06-2011ذكرحماةالتعاونيةنصوح الموسى1587

ة 03NoNohttp://youtu.be/ICWsBVOGTLg-06-2011ذكرحماةصابونيةمرعي زيدان1588

03NoNo-06-272011ذكرحماةاحمد زكار1589
03NoNo-06-2011ذكرحماةحماهيحيى عمرين1590
03NoNo-06-2011ذكرحماةعبدالحسيب الذكرى1591
03NoNo-06-2011ذكرحماةحماهكمال مختار ذكرى1592
03NoNo-06-2011ذكرحماةحماهمحمد الصليعي1593
الشا1594 د ةع ن ا 242011ذكاةالت 06 03NN 03NoNo-06-242011ذكرحماةالتعاونيةعمر محمود الشامي1594
03NoNo-06-2011ذكرحماةحماهعبدالقادر الشامي1595
03NoNo-06-2011ذكرحماةالتعاونيةسعد ممدوح الشحنة1596
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03NoNo-06-2011ذكرحماةحماهعمر محمود مغمومه1597
03NoNohttp://youtu.be/VxaYAyCFVn8-06-2011ذكرحماةحماهعبدالقادر ھوانة1598
03NoNo-06-2011ذكرحماةحماهعبدالرزاق محمد ضبعون1599
زك1600 2011ذكاةا 06 03NN 03NoNo-06-2011ذكرحماةاحمد عزكور1600
03NoNo-06-2011ذكرحماةاحمد عرواني1601
03NoNo-06-2011ذكرحماةحماهتيسير الخال1602
تركاوي1603 03NoNo-06-2011ذكرحماةحماهفرحان 03NoNo-06-2011ذكرحماةحماهفرحان تركاوي1603
03NoNo-06-132011طفلحماةحماهمحمود الجمال1604
03NoNo-06-2011ذكرحماةحماهعصام فرج1605
03NoNo-06-2011ذكرحماةحماهمحمد نور المصري1606 ي
03NoNo-06-2011ذكرحماةحماهعبدالقادر سالمة1607
03NoNo-06-152011طفلحماةحماهاحمد النبھان1608
03NoNo-06-2011ذكرحماةمنجد مظلوم1609
ظل1610 132011طفلاةاا 06 03 03NoNo-06-132011طفلحماةحماهاحمد مظلوم1610
03NoNo-06-2011ذكرحماةحماهحسن الشحمة1611
03NoNohttp://youtu.be/jiHHrwUl5KE-06-2011ذكرحماةحماهمحسن ملمع1612
الديري1613 03NoNohttp://youtu-06-2011ذكرحماةحماهمحمد be/lQTglvc6FTc 03NoNohttp://youtu.be/lQTglvc6FTc-06-2011ذكرحماةحماهمحمد الديري1613
03NoNo-06-2011ذكرحماةحماهمصطفى مبارك1614
03NoNo-06-2011ذكرحماةحماهعبدالقادر طرابلسيه1615
03NoNo-06-2011ذكرحماةحماهإبراھيم عدرا1616 م
03NoNo-06-2011ذكرحماةجلمةماھر علي الحسين1617
03NoNo-06-202011ذكرحماةحماهايھم جلعوط1618
03NoNo-06-2011ذكرحماةحماهھثيم المصري1619

نا ال ذاةاا 03NoNo-06-2011ذكرحماةحماهزكريا البنات1620
03NoNohttp://youtu.be/Y3-c4or7vxs-06-322011ذكرحماةالشرقيةمحمود إدريس1621
03NoNo-06-2011ذكرحماةماھر أبو خلوف1622
عياش1623 2011ذكرحماةحماهصدام 06 03NoNo 03NoNo-06-2011ذكرحماةحماهصدام عياش1623
03NoNo-06-2011ذكرحماةقرة اللطامنةبشار المحمد الحسين1624
03NoNohttp://youtu.be/_puy2yb2mg4-06-202011ذكرحماةملھم الموسى1625
03NoNo-06-2011ذكرحماةحماهمحمد الدوري1626 ي
03NoNo-06-2011ذكرحماةالجراجمةعلي أحمد البدر1627
03NoNo-06-2011ذكرحماةحماهمحمد مظلوم1628
03NoNo-06-2011ذكرحماةحماهعرار اخوين1629

ذةق 03NoNo-06-2011ذكرحماةحماهاحمد صقار1630
03NoNohttp://youtu.be/6yhpyzXb2rM-06-2011ذكرحماةحماهيوسف جمعة1631
03NoNo-06-2011ذكرحماةحماهمحمود جھاد الموسى1632
سالمة1633 2011ذكرحماةعبدالرحمن 06 03NoNo 03NoNo-06-2011ذكرحماةعبدالرحمن سالمة1633
03NoNo-06-2011ذكرحماةعبدالرحمن عبدالكريم العقاد1634
03NoNo-06-2011ذكرحماةصدام الكردي1635
03NoNo-06-2011ذكرحماةعمر لبابيدي1636 ي ي رر
03NoNo-06-2011ذكرحماةكمال لقمص1637
03NoNo-06-2011ذكرحماةمحمد جناح1638
03NoNo-06-2011ذكرحماةمحمد زكريا كلكل1639

ذط 03NoNo-06-2011ذكرحماةمحمد عطار1640
03NoNo-06-2011ذكرحماةمحمد فرحان التركاوي1641
03NoNo-06-2011ذكرحماةربيع قسطة1642
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03NoNo-06-2011ذكرحماةايمن الطيش1643
03NoNo-06-2011ذكرحماةانس إبراھيم عدرة1644
03NoNo-06-2011ذكرحماةانس السقا1645
اش1646 ا 2011ذكاةا 06 03NN 03NoNo-06-2011ذكرحماةاحمد صدام عياش1646
03NoNo-06-202011ذكرحماةايھم مصطفى جعلوك1647
03NoNo-06-2011ذكرحماةتيسير غازي1648
عجوب1649 مصطفى 03NoNo-06-2011ذكرحماةصابونيةمحسن 03NoNo-06-2011ذكرحماةصابونيةمحسن مصطفى عجوب1649
03NoNo-06-2011ذكرحماةاحمد علي بدر1650
04NoNohttp://youtu.be/3d44oUOByu0-06-2011ذكرحماةضاحية ابي الفداءمحسن األصفر1651
مجزرة جسر الشغور 04NoNo14-06-2011ذكرادلبجسر الشغورشعبان   جدور1652
http://youtu.be/V_o6eAEPnEIمجزرة جسر الشغور 04NoNo13-06-2011ذكرادلبجسر الشغورعلي   حمادة1653
مجزرة جسر الشغور 04NoNo12-06-2011ذكرادلبجسر الشغورمحمد   حابو1654

http://youtu.be/xXMFaUeb7XQمجزرة جسر الشغور 04NoNo11-06-2011ذكرادلبجسر الشغوررامز   حلي1655 pي y

http://youtu.be/-peaFuxMU0oمجزرة جسر الشغور 1 ، ابن مختار جسر الشغور04NoNo-06-2011ذكرادلبجسر الشغورباسل   المصري1656

http://youtu.be/gv_yPxnWTUMمجزرة جسر الشغور 04NoNo8-06-2011ذكرادلبجسر الشغورحسن   ميليش1657

مجزرة جسر الشغور 2 أو حلي04NoNo-06-2011ذكرادلبجسر الشغورمصطفى   حلبي1658
مجزرة جسر الشغور 04NoNo3-06-2011ذكرادلبجسر الشغورإيھم   رمضان1659
مجزرة جسر الشغور 04NoNo4-06-2011ذكرادلبجسر الشغورھثيم   رمضان1660
ن1661 الفط ن 2011ذكادلالشغا 06 04NN5 الشغ ة ز مجزرة جسر الشغور 04NoNo5-06-2011ذكرادلبجسر الشغورايمن   الفطين1661
مجزرة جسر الشغور 04NoNo6-06-2011ذكرادلبجسر الشغورسمير   عبدة1662
مجزرة جسر الشغور 04NoNo7-06-2011ذكرادلبجسر الشغورعمار   حميدي1663
قصعلي1664 الشغوررقية 04NoNo9-06-2011أنثىادلبجسر الشغور جسر مجزرة مجزرة جسر الشغور 04NoNo9-06-2011أنثىادلبجسر الشغوررقية   قصعلي1664
مجزرة جسر الشغور 04NoNo10-06-2011ذكرادلبجسر الشغوريحيى   رمضان1665
04NoNo-06-132011ذكر-طفلدير الزورالصالحيةمحمد   الكطام1666
http://youtu.be/Y6SkwW_f0oIيتيم األب04NoNo-06-162011ذكر-طفلدير الزورمعاذ   ركاض1667

مقعد غير قادر على المشي مصاب بشلل نصفي عذب حتى الموت04NoYes-06-2011ذكرحمصباباعمروايمن   الخالدي1668

خ1669 الش لةا 2011ذكا 06 04NN
شھيدين من جبل الزاوية تم قنصھم من قبل قناصين محترفين 

الشغ إل ت ت شا ت ت ان httإ // t b /0 0 WZ 0E إيرانيين تمت مشاھدتھم وھم متوجھين إلى جسر الشغور مع 04NoNo-06-2011ذكرادلبسرجةداوود   الشيخ1669
قوة أمنية سورية

http://youtu.be/0m0xcrWZn0E

الشيخ1670 04NoNo-06-2011ذكرادلبسرجةمصعب
شھيدين من جبل الزاوية تم قنصھم من قبل قناصين محترفين 
مع الشغور جسر إلى متوجھين وھم مشاھدتھم تمت إيرانيين إيرانيين تمت مشاھدتھم وھم متوجھين إلى جسر الشغور مع 04NoNo-06-2011ذكرادلبسرجةمصعب   الشيخ1670

قوة أمنية سورية
04NoNo-06-402011ذكرحمصتلبيسةمحمد   الضحيك1671
04NoNo-06-2011ذكرحلبمحمود   حطاب1672

العبد1673 04NoYes-06-2011ذكرحمصعبدالوھاب

العثور على جثة الشھيد عبد الوھاب العبد الذي تم اختطافه من 
يوم السبت 4-6-2011 عند دوار المواصالت في حمص حيث تم 
في شديدة وضربات الصدر في طعنات بعدة الجثة تشويه و http://youtu.be/IUFga5FuulYقتله ب1673 ب    و 2011رصب 06 04NoYes ي ي  رب  ر و ي  ج ب   وي   و 
الرأس والعين من قبل قوى األمن والشبيحة المرتزقة وسيتم 

تشييع جثمانه في جامع مصطفى باشا في ح

http://youtu.be/IUFga5FuulY

الخالدي1674 الصالح 2011حمصباباعمروايمن 06 04NoNo31 عاما عاما 04NoNo31-06-2011حمصباباعمروايمن الصالح الخالدي1674
05NoNo-06-2011ذكرالالذقيةصبحي أحمد عبدو1675
05NoNo-06-242011ذكرالالذقيةالرمل الجنوبيعبدهللا شعبوق1676
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05NoNo-06-2011ذكرالالذقيةمحمد كحيل1677
05NoNo-06-2011ذكرالالذقيةجبلةياسر عبد الحليم1678
05NoNo-06-2011ذكرادلبمرج الزھورسامر   مشھور1679
ال1680 كةائق لالف 2011ذكا 06 05NN 05NoNo-06-2011ذكرادلبالفريكةسائق   عالوي1680
05NoNo-06-2011ذكرادلبالفريكةبشير   الحسين1681
05NoNo-06-2011ذكرادلبالفريكةنادر   عبود1682
عالوي1683 05NoNo-06-2011ذكرادلبالفريكةخالد 05NoNo-06-2011ذكرادلبالفريكةخالد   عالوي1683
05NoNo-06-2011ذكرادلبالفريكةفائق   عالوي1684
05NoNo-06-2011ذكرادلبالفريكةنادر   المحمد1685
05NoNo-06-2011ذكرادلبالفريكةنادر   الفرج1686 ج
05NoNo-06-2011ذكرالقنيطرةالجوالنإيناس   شريتح1687
05NoNo-06-2011ذكرالقنيطرةالجوالنجھاد   عوض1688
05NoNo-06-2011ذكرالقنيطرةالجوالنمحمود   الصوان1689
ال1690 الا ةال ط 2011ذكالقن 06 0 05NoNo-06-2011ذكرالقنيطرةالجوالناحمد   السعيد1690
05NoNo-06-2011ذكرالقنيطرةالجوالنمجدي   زيدان1691
05NoNo-06-2011ذكرالقنيطرةالجوالنعالء   الوحش1692
الرشدان1693 05NoNo-06-2011ذكرالقنيطرةالجوالناحمد 05NoNo-06-2011ذكرالقنيطرةالجوالناحمد   الرشدان1693
05NoNo-06-2011ذكرالقنيطرةالجوالنسعيد   أحمد1694
05NoNo-06-2011ذكرالقنيطرةالجوالناحمد   الحجة1695
05NoNo-06-2011ذكرالقنيطرةالجوالنمحمود   عيسى1696 ى
05NoNo-06-2011ذكرالقنيطرةالجوالنعبدالرحمن   الجريدة1697
05NoNo-06-2011ذكرالقنيطرةالجوالنرمزي   سعيد1698
05NoNo-06-2011ذكرالقنيطرةالجوالنفايز   عباس1699

ا ن الفا ةال ط ذالقن 05NoNo-06-2011ذكرالقنيطرةالجوالنفادي   نھار1700
05NoNo-06-2011ذكرالقنيطرةالجوالنثائر   حسين1701
05NoNo-06-2011ذكرالقنيطرةالجوالنوسيم   داوة1702
حسين1703 2011ذكرالقنيطرةالجوالنشادي 06 05NoNo 05NoNo-06-2011ذكرالقنيطرةالجوالنشادي   حسين1703
05NoNo-06-2011ذكرالقنيطرةالجوالنإبراھيم   عيسى1704
05NoNohttp://youtu.be/gvsHlqudEaI-06-2011ذكرالقنيطرةالجوالنعزت   مسودة1705
05NoNo-06-2011ذكرالقنيطرةالجوالنايمن   الحسن1706
05NoNo-06-2011ذكرالقنيطرةالجوالنسعيد   الزعبي1707
05NoNo-06-2011ذكرالقنيطرةالجوالنمحمود   العرجا1708
05NoNo-06-2011ذكرالقنيطرةالجوالنعلي   عمشاوي1709

ةلة ط ذلق 05NoNo-06-2011ذكرالقنيطرةالجوالنسام   سعيدة1710
05NoNo-06-2011ذكرالقنيطرةالجوالناحمد   الفوط1711
05NoNo-06-162011ذكر-طفلدير الزورمحمد   زياد1712
الجاسم1713 الزورخالد طفلدير 172011ذكر 06 05NoNo 05NoNo-06-172011ذكر-طفلدير الزورخالد   الجاسم1713

إستشھد على يد األمن والمخابرات طلق ناري بالرأس إثر تشييع 05NoNo-06-222011ذكردير الزورمحمد   الصياح1714
http://youtu.be/g4WqV9cuMpwجنازة الشھيد معاذ الركاض

05NoNo-06-2011ذكردير الزورالحميديةايمن   المحيسن1715 ي يي زوري رير
مجزرة جسر الشغور الثاني 05NoNo1-06-2011ذكرادلبجسر الشغورعبدالحكيم   حجازي1716
مجزرة جسر الشغور الثاني 05NoNo2-06-2011ذكرادلبجسر الشغورمصطفى   الزين1717
أو محمد05NoNo-06-2011ذكرادلبخان شيخونمحمود   كنيساوي1718

ذ 05NoNo-06-2011ذكرادلبخان شيخوناحمد   النمر1719
05NoNo-06-2011ذكرادلبخان شيخونمحمد   الريم1720
مجزرة جسر الشغور الثاني 05NoNo6-06-2011ذكرادلبجسر الشغورإدريس   الحسين1721
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مجزرة جسر الشغور الثاني 05NoNo8-06-2011ذكرادلبجسر الشغوراحمد   حجازي1722
مجزرة جسر الشغور الثاني 05NoNo9-06-2011ذكرادلبجسر الشغوررفعت   الدالي1723
مجزرة جسر الشغور الثاني 05NoNo10-06-2011ذكرادلبجسر الشغورمصطفى   المصري1724
ف1725 لالشغاللط 2011ذكا 06 05NN11 الثان الشغ ة ز مجزرة جسر الشغور الثاني 05NoNo11-06-2011ذكرادلبجسر الشغورعبداللطيف   حسين1725
مجزرة جسر الشغور الثاني 05NoNo12-06-2011ذكرادلبجسر الشغوراحمد   بشبيلو1726
مجزرة جسر الشغور الثاني 05NoNo13-06-2011ذكرادلبجسر الشغورحسن   شرشي1727
شرشي1728 الشغورمحمد 05NoNo14-06-2011ذكرادلبجسر الثاني الشغور جسر مجزرة مجزرة جسر الشغور الثاني 05NoNo14-06-2011ذكرادلبجسر الشغورمحمد   شرشي1728
مجزرة جسر الشغور الثاني 05NoNo15-06-2011ذكرادلبجسر الشغورسليمان   الشغري1729
مجزرة جسر الشغور الثاني 05NoNo16-06-2011ذكرادلبجسر الشغوراحمد   جبالوي1730
يمجزرة جسر الشغور الثاني 05NoNo17-06-2011ذكرادلبجسر الشغورسامر   عصفور1731
مجزرة جسر الشغور الثاني 05NoNo19-06-2011ذكرادلبجسر الشغوربالل   إبراھيم1732
http://youtu.be/dzbCHkSyIv0مجزرة جسر الشغور الثاني 05NoNo20-06-2011ذكرادلبجسر الشغورمحمود   المصري1733
مجزرة جسر الشغور الثاني 05NoNo21-06-2011ذكرادلبجسر الشغورمصطفى   شمسين1734
1 ش3 لالشغف 2011ذكا 06 022 الثان الشغ ة ز مجزرة جسر الشغور الثاني 05NoNo22-06-2011ذكرادلبجسر الشغوريوسف   شحود1735
مجزرة جسر الشغور الثاني 05NoNo3-06-2011ذكرادلبجسر الشغوراغيد   نجوم1736
مجزرة جسر الشغور الثاني 05NoNo4-06-2011ذكرادلبجسر الشغورحسن   شمسي1737
اليوسف1738 الشغورعدنان الزاوية05YesNo-06-222011ذكرادلبجسر جبل من مجند ، 5 الثاني الشغور جسر http://youtuمجزرة be/rxoOl-Vpovg http://youtu.be/rxoOl-Vpovgمجزرة جسر الشغور الثاني 5 ، مجند من جبل الزاوية05YesNo-06-222011ذكرادلبجسر الشغورعدنان   اليوسف1738
05NoNo-06-2011ذكرادلبمرج الزھوركساب   حبيب1739
05NoNo-06-2011ذكرادلبمرج الزھورحسين   بيجاني1740
05NoNo-06-2011ذكرادلبالتمانعةاحمد   كعدان1741
05NoNo-06-2011ذكرادلبالزياديةعثمان   مظان1742

اعتقل منذ شھر وھو موظف بشركة الھرم للحواالت وكان معه 05NoYes-06-2011ذكرريف دمشقدومامأمون   الطباخ1743
4 مليون ليرة

ة ةلةنا ذالالذق 05NoNo-06-2011ذكرالالذقيةجبلةناصر   وھبة1744
05NoNo-06-2011ذكرالالذقيةجبلةغسان   العجيل1745
05NoNohttp://youtu.be/9pmmsQauYio-06-2011ذكرالالذقيةجبلةعبدالرحمن   العجيل1746
إستانبولي1747 2011ذكرالالذقيةجبلةياسر 06 05NoNo 05NoNo-06-2011ذكرالالذقيةجبلةياسر   إستانبولي1747
http://youtu.be/zgJnGh4yM1Yشيخ05NoNo-06-2011ذكرادلبجسر الشغوراحمد   قعدان1748
05NoNo-06-2011ذكرادلبجسر الشغورخالد   الحسن1749
05NoNo-06-2011ذكرادلبجسر الشغورسامر   إسماعيل1750
05NoNo-06-2011ذكرادلبجسر الشغورمحمود   صائب1751
05NoNo-06-2011ذكرادلبجسر الشغورنضال   باقي1752
http://youtu.be/vM3le-3rRjcطالب بكلوريا05NoNo-06-2011ذكردير الزورالبوخليلمحمد   الدحام1753

لذللش ل لش ش http://youtu.be/z3KfU-ttkWwعند تشييع الشھيد باسل المصري05NoNo-06-2011ذكرادلبجسر الشغورحسن   حسون1754
05NoNo-06-322011ذكرحماةبعرينبسام عيسى حسن1755
05NoNo-06-382011ذكرحماةبعريننبيه أحمد المحمود1756
االحمد1757 ياسين 202011ذكرحماةقيراطةاحمد 06 05NoNo 05NoNo-06-202011ذكرحماةقيراطةاحمد ياسين االحمد1757
05NoNohttp://youtu.be/2KzAmcMo_Tg-06-282011ذكرحماةقسطونزاھر خالد شرتح1758
05NoNo-06-262011ذكرحماةصورانايمن خالد خالد1759
05NoNo-06-252011ذكرحماةصورانمحمد عبد الفتاح العلي1760 ي ح رورب
05NoNo-06-2011ذكرحماةتمانعةاحمد كعدان1761
http://youtu.be/dR7L4ZQgll0كان يركب دراجة نارية وتم اطالق ثالثة رصاصات عليه06NoNo-06-272011ذكردير الزورالحويقةعبدالمنعم   حبشان1762
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06YesNo-06-252011ذكرادلبجسر الشغورحسين   إسماعيل1763

مجزرة جسر الشغور الثاني 7  تشييع الشھيد ( الشرطي ) 
حسين كمال إسماعيل من الحولة / تلدو حيث استشھد في جسر 
على النار إطالق رفض أن بعد الشبيحة أيدي على ىالشغور ر  ق  ض إ ن ر بي ب  ي  ي ى  ور 

المتظاھرين و التجا إليھم فاستشھد معھم

تم صدمه من قبل فان فيه عناصر األمن جمعة اطفال الحرية في 06NoNo-06-102011ذكر-طفلريف دمشقدوماحمزة   بللة1764
النور مسجد امام من السنديانه http://youtu.be/e1bX9YwRNXYحي حي السنديانه من امام مسجد النور

متزوج ولديه أربع أوالد قتل برصاصة في الرأس في طريق 06NoNo-06-2011ذكرالالذقيةالحفةعبدالقادر مصطفى السوسي1765
ألرضه - مدير المالية

هللا أل ن شھداء تزفھ شبابھا ة خي دع ت األبية تلكلخ ازالت

06NoYes-06-2011ذكرحمصتلكلخمحمد   الرجب1766

مازالت تلكلخ األبية تودع خيرة شبابھا وتزفھم شھداء نسأل هللا 
أن يتقبلھم ويعلي مكانتھم وھاھو الشھيد محمد محمود الرجب 

يسلم إلى أھله في 06 / 06 / 2011 بعدما استشھد تحت 
أحقادھم أفرغوا الذين والشبيحة األمن قوات يد على التعذيب

http://youtu.be/ugLPzrRwX4o
م  و  ر ين  بي  ن و و  ى ي  يب 

وتجبرھم عليه فإستأصلوا كليتيه وقطعو

08NoNo-06-2011ذكرادلبسراقبطالل   قاسم1767

http://youtu.be/QY7g6xZMSMkاعتقل في 29-4 من مساكن صيدا واستشھد تحت التعذيب08NoYes-06-152011ذكر-طفلدرعاالجيزةثامر   الشرعي1768

طفل08NoNo-06-2011ذكرادلبسراقبإيھاب   خليل1769
08NoNo-06-2011ذكرحماةنضال محمود مظلوم1770 م
08NoNo-06-2011ذكرحماةمصيافنبيل وجيه قاسم1771
08NoNo-06-2011ذكرحماةاكرم ضاحي إبراھيم1772
08NoNo-06-2011ذكرحماةمحمد قاسم القاسم1773

ل ل أ ث ذةلفغ 09NoNo-06-382011ذكرحماةحلفاياغياث أحمد الجمال1774

استشھد متأثراً بجراح أصيب بھا في جمعة أطفال الحرية ، أحمد 09NoNo-06-2011ذكرادلبمعرة النعماناحمد   دياب1775
عوض دياب أو أحمد خالد الشيخ دياب

دفنھم تم وقد األمن برصاص أريحا ف شھداء ثالث استشھاد استشھاد ثالث شھداء في أريحا برصاص األمن وقد تم دفنھم 10NoNo-06-2011ذكرادلبأريحامحمد   منون1776
تحت ضغط األمن بدون تشييع

استشھاد ثالث شھداء في أريحا برصاص األمن وقد تم دفنھم 10NoNo-06-2011ذكرادلبأريحامحمد   قرنية1777
ييعتحت ضغط األمن بدون تشييع ون ب ن

استشھاد ثالث شھداء في أريحا برصاص األمن وقد تم دفنھم 10NoNo-06-252011ذكرادلبأريحامجد   الصوفي1778
تحت ضغط األمن بدون تشييع

10NoNo-06-2011ذكرادلباصف خليفة1779
ة ذق 10NoNo-06-2011ذكرادلبقاسم   خليفة1780

10NoNo-06-2011ذكرادلبمحمد   خليفة1781
10NoNo-06-2011ذكرادلبخالد   عيشو1782
سلوم1783 2011ذكرادلبماھر 06 10NoNo 10NoNo-06-2011ذكرادلبماھر   سلوم1783
10NoNo-06-2011ذكرادلبايمن   سلوم1784
10NoNo-06-2011ذكرادلبإياد   سلوم1785
10NoNo-06-2011ذكرادلبمحمد   سليم1786 0ربيم786 06 0NoNo
10NoNo-06-2011ذكرادلبمعرة النعمانعبدالرزاق   أبوعلي1787
10NoNohttp://youtu.be/x9ZP5AYYYqk-06-2011ذكرادلبالعوض  مجھول1788
10NoNo-06-2011ذكرادلبمعرة النعمانعبدالرحمن   إيمو1789
10NoNo-06-2011ذكردمشقالقابونابوآذان  مجھول1790
10NoNo-06-2011ذكرالالذقيةبستان الصيداويرامي   زكور1791
10NoNo-06-2011ذكرالالذقيةالرملسامر   إدلبي1792
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10NoNo-06-2011ذكرالالذقيةمصطفى   إسماعيل1793
http://youtu.be/zYdP9OuivKAمعاق ليس له يدان10NoNo-06-2011ذكردرعابصر الحريرعدنان   الحريري1794
10NoNo-06-2011ذكردرعابصر الحريرعبدالمطلب   الحريري1795
ةأفت1796 ن لال 252011ذكا 06 10NN 10NoNo-06-252011ذكرادلبالسرمينيةرأفت   ديبو1796
10NoNohttp://youtu.be/uuJyDfghwqw-06-2011ذكردمشقالقابونعلي   رمضان1797

استشھد يوم الجمعة برصاص الشبيحة واالمن في القابون 10NoNo-06-2011ذكردمشقالقابونفارس   حمود1798
سلمية سلمية ويھتف الورود يحمل كان عندما كان يحمل الورود ويھتف سلمية سلميةعندما

10NoNohttp://youtu.be/HZdMfsuHvMc-06-2011ذكردمشقالقابونالخشن  مجھول1799
10NoNo-06-2011ذكرالالذقيةالرملإسماعيل   ماميش1800
http://youtu.be/p012yQ_U6fEمتزوج ولديه ولدين10NoNo-06-262011ذكرادلبجرجنازمحمود   الدغيم1801 pجم y p y _
من كفرروما10NoNo-06-2011ذكرادلبمعرة النعماناحمد   الرحمون1802
10NoNo-06-2011ذكرادلبمعرة النعمانمحمود   الحيدر1803
http://youtu.be/_bacnRETIwIمن قرية كفرسجنة10NoNo-06-272011ذكرادلبمعرة النعمانمصعب   الصبيح1804

األ ا لإ ةال ذكالالذق 10NoNo-06-2011ذكرالالذقيةالرملإبراھيم   األعرج1805
إصابة في البطن10NoNo-06-232011ذكرالالذقيةالرملفادي عمرو حسيب1806
http://youtu.be/TQwSekPlUdIإصابة في الرأس10NoNo-06-332011ذكرالالذقيةالرملفادي   رحماني1807
طيبة1808 10NoNo-06-2011ذكرالالذقيةالطابياتزھير 10NoNo-06-2011ذكرالالذقيةالطابياتزھير طيبة1808
http://youtu.be/I4GAo3SATiwجرح صديقه في قدمه فھب إلسعافه فأصابه قناص10NoNo-06-192011ذكرالالذقيةبستان الصيداويزاھر نجيب فيضو1809
10NoNo-06-2011ذكرالالذقيةفادي   بكور1810
10NoNo-06-502011ذكرالالذقيةعبدهللا   الشيخ1811 خ
10NoNo-06-2011ذكرالالذقيةسالم   صيداوي1812
محامي10NoNo-06-402011ذكرالالذقيةإبراھيم   الشيخ1813
فلسطيني استشھد في الالذقية الرمل10NoNo-06-2011ذكرجنسيات اخرىفلسطينخالد محمود البني1814

ال ة ال لة ا ال ة ا ل ا إطال ش ا استشھد حين تم إطالق رصاص على سيارة العائلة المتجھة الى 10NoNo-06-32011ذكر-طفلالالذقيةمصطفى   راضي1815
انطاكيا

10NoNo-06-2011ذكرادلبشنانمحمد   الموسى1816
اليوسف1817 النعمانعبدالحميد 2011ذكرادلبمعرة 06 10NoNoالنعمان معرة فوق الطيران برصاص استشھد حاس من من حاس استشھد برصاص الطيران فوق معرة النعمان10NoNo-06-2011ذكرادلبمعرة النعمانعبدالحميد   اليوسف1817
10NoNo-06-2011ذكرحماةاحمد علي باكير1818
10NoNo-06-2011ذكرالالذقيةالرمل الجنوبيعز الدين ممدوح شريقي1819
10NoNohttp://youtu.be/t2Rm1gFuGZ0-06-2011ذكرالالذقيةالرمل الجنوبيماھر فيصل الخطيب1820 pي y g
10NoNohttp://youtu.be/3Td7H4wDiW0-06-2011ذكرالالذقيةالرمل الجنوبياسماعيل ميليش1821
10NoNohttp://youtu.be/RQ8EHIa8VCw-06-2011ذكرالالذقيةالرمل الجنوبيابراھيم األعرج1822
10NoNohttp://youtu.be/qz15BK5aslU-06-2011ذكرالالذقيةالرمل الجنوبيابراھيم الشيخ1823

لق ةلططف طفللالذق 11NoNo-06-42011طفلالالذقيةالطابياتمصطفى عبد القادر ماضي1824
متأثر بجراحه11NoNo-06-2011حمصباباعمروممدوح رحيل العلي1825
11NoNo-06-272011ذكرحماةحربنفسهعبدهللا محمد العزو1826
اإلبراھيم1827 النعمانمحمد 602011ذكرادلبمعرة 06 11NoNo 11NoNo-06-602011ذكرادلبمعرة النعمانمحمد   اإلبراھيم1827

11NoNohttp://youtu.be/QagmsdmaNb8-06-2011ذكرحمصباب تدمرنقشو  مجھول1828

محدد1829 552011أنثادلبمحمبلغير 06 11NoNo أستشھدت بإطالق النار أثناء عبور قوات الجيش باتجاه جسر الشغور ، تدعى أم أيمن وھي زوجة وليد أبو نقرة11NoNo-06-552011أنثىادلبمحمبلغير محدد1829
12NoNo-06-502011أنثىادلبحمبلخديجة   أبونقرة1830
12NoNohttp://youtu.be/Jc1dV9OR3gU-06-2011ذكردرعابصرى الشاممحمد   الطرشان1831

ا أھله ال ل ال ه قد ة داھ ال داث أ ف أ أصيب في أحداث المداھمة بقدمه واليوم سلم الى أھله مصاب 12NoNo-06-302011ذكرحمصتلبيسةمنذر   الطيباني1832
بطلقة في رأسه ولديه طفالن
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13NoNo-06-2011ذكردرعابصر الحريرمحمد   الحريري1833

توجه فجر اليوم مع مجموعة من الشباب إلى حقولھم في محيط 
البلدة وفاجأتھم عناصر المخابرات الغادرة بالرشاشات وأردت 
من اختطافھم تم آخرون جرحى أربعة وسقط شھيدا محمد http://youtu.be/2Ng9UpzRCw8البطل ن  ھم  م  رون  ى  رب جر ھي و  ل   ب

قبل عناصر المخابرات الغادرة إلى أماكن مجھولة

أصيب في االحداث الماضية حين كان يسعف احد المصابين 

اطلق عليه الرصاص اصيب واعتقل حينھا وقد ارغم ان يخرج 14NoYes-06-352011ذكرحمصتلبيسةمحمد   رستم1834
على قناة الدنيا ليقول انه زعيم عصابة ارھابية مسلحة واليوم 

سلم اھله شھيدا ، ملقب رسو متزوج ولديه أطفال

http://youtu.be/cDNCGp5Unp4

حسين1835 14YesNo-06-2011ذكرحمصتدمراحمد

استالم جثة الشھيد المجند أحمد محمود حسين في الحسكة اليوم 
الثالثاء ١٤ حزيران بعد عشرة أيام على التحاقه بالجيش 
بالقرب حمص محافظة في خدمته كانت حيث السوري العربي ين1835 2011رصر    06 14YesNo رب ص ب ي   ي    وري  ربي 
من مدينة تدمر.و حسب الرواية الرسمية فإن المجند قد مات 

منتحراً، و قد لوحظ في جسده عدة رصاصات

المصيطف1836 2011ذكرحمصديربعلبةجاسم 06 15NoNo 15NoNo-06-2011ذكرحمصديربعلبةجاسم   المصيطف1836

مجند من حمص جب الجندلي استشھد إثر تلقيه رصاصة في 15YesNo-06-2011ذكرحمصھشام   شحود1837
http://youtu.be/x_paQ0A5Gkgظھره

ن1838 ال اند الن 2011ذكادلة 06 15YN مجند من معرة النعمان قر ية معرشمشة قتل بعد رفضه اطالق ق15YesNo-06-2011ذكرادلبمعرة النعمانحمود   الحسن1838
النار على المتظاھر ين

http://youtu.be/L9m-6V5GJUgأطلق عليه النار من حوامة تابعة لألمن16NoNo-06-2011ذكرادلبمعرة النعمانمحمد   العبدهللا1839
نزل ليشتري خبزا ألبنائه16NoNo-06-2011ذكرادلبجسر الشغوراحمد   التيح1840

16NoYes-06-2011ذكرحمصباب السباعطارق   عبدالقادر1841

اعتقل بجمعة آزادي واستلم اھله جثمانه 16-6 حيث يظھر على 
جسده الطاھر آثار تعذيب بكافة وسائل التعذيب الوحشية من 

صعق بالكھرباء وطعن بسيخ حديد ساخن وكوي بالنار باإلضافة 
ألربع طلقات نارية في انحاء جسمه علماً بأن الشھيد كان بصحة 

جيدة حين تم إعتقاله يوم الجمعة 20

17NoNohttp://youtu.be/m9sUVv25vb4-06-2011ذكرحمصالخالديةخالد   العكو1842 pرصيو y
17NoNohttp://youtu.be/Svh9F_cE8tQ-06-2011ذكردير الزورعمر   خرابة1843
17NoNohttp://youtu.be/xevoqkADAaY-06-2011ذكردير الزورحسان   دخول1844

النعيم عشيرة من الثلوج صفوك خالد الشھيد اسم تذيع المساجد
17NoNo-06-2011ذكرحمصديربعلبةخالد   الثلوج1845

المساجد تذيع اسم الشھيد خالد صفوك الثلوج من عشيرة النعيم 
من شھداء مجزرة الستين عند محاولة عبور شارع الستين من 

حي دير بعلبة باتجاه حي البياضة
http://youtu.be/jB5hfPrvgzI

عزالدين1846 دمشقدوماخليل 2011ذكرريف 06 17NoNoعمر http://youtuأبو be/eIFu4fV9kMw http://youtu.be/eIFu4fV9kMwأبو عمر17NoNo-06-2011ذكرريف دمشقدوماخليل   عزالدين1846
17NoNo-06-2011ذكرريف دمشقحرستامحمد   حلوم1847
17NoNo-06-2011ذكرريف دمشقدارياعبدهللا   العدوي1848
17NoNohttp://youtu.be/tok-06-2011ذكرحمصزعرور  مجھول1849 9ak6nXA 8 جھول9 رور 0رصز 06 7NoNop y _
17NoNo-06-162011ذكر-طفلدرعاداعلانس   الحريري1850

http://youtu.be/XQG7W7JwFpمتزوج ولديه طفلين17NoNo-06-352011ذكرحلبمحمد   األكتع1851
o

ل1852 ھ الزال 2011ذكد 06 17NN 17NoNo-06-2011ذكردير الزورالوھيبي  مجھول1852
17NoNo-06-2011ذكردير الزورالجحيش  مجھول1853
محله في سوق جانب الحمام17NoNo-06-152011ذكر-طفلريف دمشقحرستادياب   العص1854
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http://youtu.be/BxjrHqDt7U8الملقب شوكة أو محمد17NoNo-06-502011ذكرريف دمشقحرستااحمد   ديب1855
17NoNohttp://youtu.be/2Ng9UpzRCw8-06-2011ذكردرعاداعلمحمد   الحريري1856
http://youtu.be/T05PFndpDZEأو يوسف غزرة17NoNo-06-2011ذكرحمصالخالديةيوسف   غزول1857
ةا1858 2011ذكالخال 06 17NNhtt // t b /J TjX B T8 17NoNohttp://youtu.be/JaTjX_BzT8w-06-2011ذكرحمصالخالديةعمار   دبوس1858
17NoNohttp://youtu.be/tHN6SQCcoN4-06-232011ذكرحماةمحمد فھد الفرا1859

الشامي1860 18NoYes-06-212011ذكرحمصتلبيسةمحمد
اعتقل في 29 -5 استشھد تحت التعذيب وسلم اليوم لزويه 
كدمات كلھا جسده في رصاص اثر يوجد ال 6-18 في http://youtuشھيدا be/alUQ6Bh2C7o شھيدا في 18-6 ال يوجد اثر رصاص في جسده كلھا كدمات 18NoYes-06-212011ذكرحمصتلبيسةمحمد   الشامي1860

واثار تعذيب
http://youtu.be/alUQ6Bh2C7o

18NoNohttp://youtu.be/Usk6JYMmxE8-06-2011ذكرحمصالسباعي  مجھول1861
18NoNo-06-2011ذكرحمصخالد   عسكر1862
18NoNohttp://youtu.be/lxD-JFRaPF8-06-2011ذكرحمصشيخ السوق1863

تم خطفه من أمام باب بيته في تاريخ 29-5 وأعادوه جثة ھامدة 18NoNo-06-132011ذكر-طفلحمصالرستنعبدهللا   جحا1864
18-6http://youtu.be/4beZ5uOHmls

نا ا أ ن ال لة ا الغ ا ت شل قا ن

19YesNo-06-2011ذكرالحسكةالقامشلياورھان   حسين1865

نوروز قامشلي تم ابالغ عائلة المجند (أورھان ناجي محمد 
حسين) بوجود جثمان ابنھم أورھان في المشفى الحكومي في 

دير الزور، حيث استلمت العائلة جثمان ولدھا صباح األحد 
2011 19حزيران 192011حزيران

فاع1866 ال عاداد 202011ذكد 06 20NN

تم اليوم التأكد من خبر استشھاد البطل محمد السليمان الرفاعي 
20 سنة من قرية أم ولد في درعا استشھد الشاب في جمعة 
ال اكن د ة ز ال نف ف دا ة ز 29/4 الغض الغضب 29/4 يوم مجزرة صيدا وفي نفس المجزرة بعد اكنمال 20NoNo-06-202011ذكردرعاصيدامحمد   الرفاعي1866
التحقيقات مع الجثة لمدة 62 يوم تم اإلفراج عن الجثة و قد 

طمست كل معالمھا من تفسخ الجثة ... أه

أل ق ل ل ق ل ف ة ق طلقة ف أ أبو فراس طلقة قناصة في الصدر قتل على يد قوات األمن 21NoNo-06-2011ذكرحمصالخالديةمحمد   سحلول1867
http://youtu.be/A5U47wYcp7Qالغادرة

أبو حاتم تم إطالق النار عليه من قبل قوات األمن كان جالس 21NoNo-06-742011ذكرحمصالبياضةمحمد   الجودي1868
البيت باب http://youtu.be/rCsLrcFuzfUعل على باب البيت

21NoNo-06-2011ذكردير الزورالميادينيوسف   الحياوي1869
21NoNo-06-2011ذكرحمصالخالديةعبداإلله   غربال1870
21NoNohttp://youtu.be/g2I-06-132011طفلحماةمحمد عبد الرزاق نصر1871 639eEGk ر ق رز pب y g _
21NoNo-06-2011ذكرحماةحمزة أرناؤوط1872
21NoNo-06-402011ذكرحماةياسر عبد الغني شقرة1873
21NoNo-06-122011طفلحماةحمزة مصطفى الدرنوح1874

ط 21NoNo-06-162011طفلحماةمحمد ناصر تركماني1875
21NoNo-06-402011ذكرحماةياسر غنام1876
21NoNo-06-2011ذكرحماةمحمد عبد الھادي عروب1877
دبساوي1878 2011ذكرحماةمحمد 06 21NoNohttp://youtu be/0m W3SILcl4 21NoNohttp://youtu.be/0m-W3SILcl4-06-2011ذكرحماةمحمد دبساوي1878

21NoNohttp://youtu.be/TSKb32_GmqA-06-2011ذكرحماةنصر األسطة1879

22NoNo-06-2011ذكردير الزورالبومصطفى  مجھول1880
http://youtu.be/BRM_Ys3ECjUأصيب برصاصة في صدره في 17-6 وبقي في غيبوبة23NoNo-06-172011ذكر-طفلحمصالقرابيص عدي   الخالد1881
http://youtu.be/tdbMZZvZVCwأطلق عليه النار من حاجز أمني23NoNo-06-2011ذكرريف دمشقمضايامعاوية   ناصيف1882
األصل من بصرى الحرير24NoNo-06-2011ذكردمشقالكسوةمحمد   الحريري1883
ن1884 ال اضةخالد 2011ذكال 06 24NNه أ ة قنا ة ا برصاصة قناصة برأسه24NoNo-06-2011ذكرحمصالبياضةخالد   الحسن1884
24NoNo-06-242011ذكرحمصتامر   الزقريط1885
24NoNo-06-2011ذكرحمصخالد   المعاط1886
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24NoNo-06-122011ذكر-طفلحمصراتب   العرابي1887
24NoNohttp://youtu.be/-sm4FaAXO9k-06-332011ذكردمشقالكسوةعمار   طه1888
24NoNo-06-132011ذكر-طفلدمشقالكسوةحسان   شيب1889
2011ذكالقالز1890 06 24NN 24NoNo-06-2011ذكرحمصالقصيرمحسن   الزين1890
http://youtu.be/iB32yJqy5qsمنع األمن من إقتحام منزله فقتلوه24NoNo-06-2011ذكردمشقبرزةخلدون   حبشية1891
http://youtu.be/N581KQbEsV0طالب في الصف الثالث الثانوي24NoNo-06-172011ذكر-طفلدمشقبرزةعماد   بوبس1892
مجھول1893 24NoNohttp://youtu-06-2011ذكردمشقبرزةعربش be/mWI9eX69znk 24NoNohttp://youtu.be/mWI9eX69znk-06-2011ذكردمشقبرزةعربش  مجھول1893
24NoNo-06-2011ذكردمشقبرزةعلي   الھرايسي1894
24NoNohttp://youtu.be/M9LE8T61Sas-06-172011ذكر-طفلدمشقالكسوةمحمد   الشيخ1895
24NoNohttp://youtu.be/rX8gcLOLxUsp-06-132011ذكر-طفلدمشقالكسوةرضا   علوية1896 y g
24NoNo-06-2011ذكردمشقبرزةرياض شبيب1897
24NoNohttp://youtu.be/zjoLnU4mZdg-06-222011ذكرحماةحماهربيع ياسر األسطة1898
رصاص عشوائي من قبل االمن24NoNo-06-2011حمصباباعمروماھر العرابي1899
ط1900 الزق ك اتا 2011ا 06 اال24 ل ق ا ش ا رصاص عشوائي من قبل االمن24NoNo-06-2011حمصباباعمروتامر بكري الزقريط1900

الشايب1901 25NoYes-06-2011ذكردمشقبرزةرياض

استشھد جراء اطالق نار في حارة الحمام في برزة ، كما عملت 
قوات األمن السورية على وضع مسدس في يده ليتم تصويره 
أن كما ، برزة في المخربين من بأنه الدنيا تلفزيون على http://youtuوبثه be/-pauN5l9czo وبثه على تلفزيون الدنيا بأنه من المخربين في برزة ، كما أن 25NoYes-06-2011ذكردمشقبرزةرياض   الشايب1901
برزة تحت الحصار ومنع التجوال من الصباح ، ويجري بھا 

مداھمات واعتقاال

http://youtu.be/-pauN5l9czo

دد1902 ةغ شقالك 2011ذكد 06 25NNه عل ف التع ت ل ن األ ات ق ل ق ن انه ث خطف ت تم خطف جثمانه من قبل قوات األمن و لم يتم التعرف عليه25NoNo-06-2011ذكردمشقالكسوةغير محدد1902

http://youtu.be/VYk9id68EDYمجند تم قتله لرفضه إطالق النار على المتظاھرين25YesNo-06-2011ذكرادلبمعرة النعمانانس   الشيخ1903
http://youtu.be/zZpqBcQZ9Ykأعتقل من أسبوعين واستشھد تحت التعذيب26NoYes-06-342011ذكرحمصالبياضةعبيدة   أكرم1904

ط ق ة ف ً أث ش
26NoNo-06-2011ذكردمشقالكسوةايمن   القاسم1905

استشھد متأثرا بجراحه بسبب إصابته في يوم جمعة إسقاط 
الشرعية 24-6 وقام عشرات اآلآلف بتشييعه إلى جنان الخلد 

األصل من تلكلخ
http://youtu.be/qPCwUBtdkcw

حمادي1906 2011ذكرحمصالحولةاحمد 06 27NoNo 27NoNo-06-2011ذكرحمصالحولةاحمد   حمادي1906
27NoNohttp://youtu.be/8oO_oVHIegI-06-2011ذكرحمصالنازحينعبداإلله   عروق1907
http://youtu.be/J-DiGncFKdsأو علي مندو27NoNo-06-2011ذكردمشقبرزةاحمد   مندو1908

شيعت مدينة الرستن اليوم (28-06-2011) عصراً الشھيد 

28NoYes-06-252011ذكرحمصالرستنحازم   عبيد1909

ھي ر ( ) يوم ر ي ي
البطل حازم محمد عبيد الذي اعتقلته السلطات االمنية في (01-
2011-06) بعد اصابته يوم حصار المدينة و سلمته اليوم ظھراً 
الھله جثة و ھامدة و أثار التعذيب تملئ جسده... الشھيد متزوج 

ل طف ل

http://youtu.be/60ARzzdPS8U

و له اطفال
http://youtu.be/ClcdHPg45Cgطلقة في عينه خرجت من رأسه28NoNo-06-702011ذكرحمصتلبيسةنايف   الضاھر1910

http://youtu.be/bCa8pPTeXYAقصف بالطيران29NoNo-06-422011ذكرادلبالراميعادل   حصرم1911

29NoNo-06-332011ذكرادلبسرجةماجد   جابر1912
29NoNo-06-352011ذكرادلبالراميطه   األصفر1913
29NoNo-06-462011ذكرادلبالراميھاشم   األسعد1914
29NoNo-06-372011ذكرادلبالراميمحمد   الحالج1915
29NoNo-06-262011ذكرادلبحفرحايامحمد   خليف1916
29NoNo-06-2011ذكرادلبمرعيانغير محدد1917
دد1918 انغ 2011ذكادلع 06 29NN 29NoNo-06-2011ذكرادلبمرعيانغير محدد1918
29NoNo-06-2011ذكردمشقالميدانمحمد   دكدك1919
30NoNo-06-2011ذكرحمصالخالديةخالد   العك1920
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استشھدت برصاصة في الرأس وھي خارجة من منزلھا ، 30NoNo-06-332011أنثىادلبالبارةفاطمة   الحالق1921
متزوجة ولھا ثالث أطفال

30NoNo-06-2011ذكرالحسكةالسلميدحام   الوضحان1922

توفي نتيجة إعتداء الشبيحة عليه بالسالح األبيض على ظھره 30NoNo-06-222011ذكرحلبالخالديةعزالدين   الخلف1923
ورأسه بمظاھرة الجميلية من قبل شبيحة وكالب النظام

معري1924 الزاويةمحمد 01NoNohttp://youtu-07-282011ذكرادلبجبل be/e5kObC8ZGLc 01NoNohttp://youtu.be/e5kObC8ZGLc-07-282011ذكرادلبجبل الزاويةمحمد   معري1924
01NoNo-07-2011ذكرادلبجبل الزاويةنوري   الطبخة1925
01NoNohttp://youtu.be/QM8epR6V2to-07-2011ذكرادلبجبل الزاويةمحمد   صطوف1926

صباح المنيه وافته وقد الجبل يه الحيد منطقه حلب ف كن ي
01NoNo-07-302011ذكرحلبباب النصرإسماعيل   قره حسين1927

يسكن في حلب منطقه الحيدريه - الجبل وقد وافته المنيه صباح 
اليوم متأثرا بجراحه البليغه التي تسبب بھا عبيد النظام البارحه 

في مظاھره باب النصر حوالي الساعه 3 عصرا

شف ا الن ال ا ض الش ا ث اختطاف األ قا
01NoNo-07-172011ذكر-طفلحمصالقرابيص ضياءالدين   النجار1928

قام األمن باختطاف جثمان الشھيد ضياء الدين النجار من مشفى 
البر واألمن يرفض تسليم الجثة قبل ظھر الغد و يشترط على 

أھل الشھيد دفنه دون تشييع
سعيد1929 السباعنادر 482011ذكرحمصباب 07 01NoNohttp://youtu be/-R0S1l9S5Bs 01NoNohttp://youtu.be/-R0S1l9S5Bs-07-482011ذكرحمصباب السباعنادر   سعيد1929
ثالث أخوة01NoNo-07-282011ذكرحمصباب السباععبدالمھيمن   المصري1930
http://youtu.be/rGxkiWInLeUثالث أخوة01NoNo-07-262011ذكرحمصباب السباعمرھف   المصري1931
ثالث أخوة01NoNo-07-352011ذكرحمصباب السباعحسام   المصري1932 ي عم
01NoNo-07-2011ذكرحمصباب السباعشاكر   شاھين1933
أم بسام ، كانت على شرفة منزلھا01NoNo-07-652011ذكرحمصباب السباعوردة   حمو1934
01NoNohttp://youtu.be/AypS4daHglQ-07-172011ذكر-طفلحمصباب السباعوليد   السيد1935

http://youtu.be/w7ZFb-Qex8Iمتزوجة وأم لثالث أطفال ، استشھدت جراء طلقة في الرأس01NoNo-07-292011أنثىحمصباب السباعنورا   الفيصل1936

http://youtu.be/rO2t-5E6t34أبو سلطان أو مصطفى القادري01NoNo-07-2011ذكردمشقالقدممحمد   القادري1937
الدريد1938 512011ذكردمشقراشد 07 01NoNoأوالد أربع http://youtuلديه be/tLLaS56MlLw http://youtu.be/tLLaS56MlLwلديه أربع أوالد01NoNo-07-512011ذكردمشقراشد   الدريد1938

01NoNo-07-2011ذكرالالذقيةقاسم نيول1939

قرابة الساعة السادسة صباحا  حدث إنفجار قنبلة أدت إلى 
استشھاد قاسم نيول و كانت قد قدمت سيارة مدنية إلى حي 
http://youtu.be/GzFuL64nkbMمسبح الشعب المحاصر و الذي ال يمكن الدخول إليه إال بعد  يو بريم إ ي إ و ي ي و ر ب بح

التفتيش و التدقيق في الھويات و رمت كرتونة (صندوق ورقي) 
قرب مجموعة من الشباب

p y

01NoNo-07-2011ذكرادلبسمير   المقصوص1940
ذة 01NoNo-07-2011ذكرادلبدبالة  مجھول1941

01NoNohttp://youtu.be/Ls12Qf0DKZo-07-2011ذكرادلبرحال  مجھول1942
01NoNo-07-2011ذكرادلبمحمود   الخطيب1943
الخطيب1944 2011ذكرادلباحمد 07 01NoNo 01NoNo-07-2011ذكرادلباحمد   الخطيب1944
01NoNo-07-2011ذكرادلبمحمد   المحمود1945
01NoNo-07-2011ذكرادلبمصطفى   سيرجي1946
01NoNo-07-2011ذكرادلبمحمد   الشغري1947 ربري
01NoNo-07-2011ذكرادلبإبراھيم   زرعة1948
01NoNo-07-2011ذكرادلبموسى   سيرجي1949
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السلقيني1950 01NoNo-07-552011ذكرحمصالخالديةبسام

كنا قد ذكرنا باألمس عن استشھاد شخص من عائلة السلقيني 
ولم نعرف اسمه األول .... وتبين أن الشھيد كان في حالة 
الشھيد ::::: لبارئھا روحه أسلم قليل منذ ولكنه ... http://youtu.be/ZVFnjWWObX4غيبوبة ي1950 ي م    552011رصيب 07 01NoNo ھي ھ :::::  ر ب م رو  يل  يبوب ... و  

البطل : بسام السلقيني ::::: استشھد منذ قليل إثر إصابة في 
الرأس تعرض لھا ليلة البارحه عن عمر

http://youtu.be/ZVFnjWWObX4

الطيباني1951 01NoNohttp://youtu-07-232011ذكرحمصمحمد be/fSGOHfObtPI 01NoNohttp://youtu.be/fSGOHfObtPI-07-232011ذكرحمصمحمد   الطيباني1951
05NoNo-07-162011طفلحماةبالل عبد هللا المحمد1972
05NoNohttp://youtu.be/jJkQ0NwXays-07-2011ذكرحماةعلي النھار1973
05NoNo-07-2011ذكرحماةخالد فواز النھار1974
05NoNo-07-2011ذكرحماةمحمود محلة1975
05NoNo-07-2011ذكرحماةمحمد فارس السويد1976
05NoNohttp://youtu.be/YbSfH5gyzIQ-07-2011ذكرحماةفؤاد مخلالتي1977

ا ش ذكاةا 05NoNo-07-2011ذكرحماةماھر شرابي1978
05NoNo-07-2011ذكرحماةعمر بحاح1979
05NoNo-07-2011ذكرحماةكازومحمد طالب الرحمون1980
العرعور1981 إبراھيم 05NoNo-07-2011ذكرحماةالجراجمةعبدالسالم 05NoNo-07-2011ذكرحماةالجراجمةعبدالسالم إبراھيم العرعور1981
05NoNohttp://youtu.be/VsDVE_pDz0Y-07-2011ذكرحماةخالد محمد الداالتي1982
05NoNo-07-192011ذكرحماةمعر دفتينبالل عبد هللا محمد الجوباني1983
05NoNo-07-2011ذكرحماةوادي الحورانةمحمد قاسم الفطيم1984 م يم
05NoNo-07-2011ذكرحماةجمال الداالتي1985
05NoNo-07-2011ذكرحماةالرحمونخالد طالب1986
05NoNo-07-2011ذكرحماةمحمد فارس الرحمون1987

ا ضش ال ة hذاةقل // b / TG6 WjLh 05NoNohttp://youtu.be/75TG6xWjLho-07-432011ذكرحماةقلعة المضيقمحمد حسين شھاب1988
05NoNo-07-2011ذكرحماةقلعة المضيقعبدالرزاق محمود شھاب1989
05NoNo-07-2011ذكرحماةمحمد نور سويد1990
بكور1991 خير 2011ذكرحماةمحمد 07 05NoNo 05NoNo-07-2011ذكرحماةمحمد خير بكور1991
05NoNo-07-2011ذكرحماةمحمد المحمد1992
05NoNohttp://youtu.be/YXfYtlFhTHw-07-2011ذكرحماةقلعة المضيقعبدالرزاق محمود الحالق1993
05NoNohttp://youtu.be/gn-07-2011ذكرحماةالغاب - الحواشعبدالرزاق محمد جميل الھلول1994 Yg7A6B0g ھ pق y g _ g g
05NoNo-07-2011ذكرحماةحي طريق حلباحمد محمد بيطار1995
05NoNo-07-2011ذكرحماةبالل محمد مصطفى1996
05NoNo-07-2011ذكرحماةاحمد خلوف1997

ل أل ش ة ل من حمص دير بعلبة استشھد برصاص األمن الغادر عندما كان 05NoNo-07-2011ذكرالالذقيةمحمود   العثمان1998
يقود شاحنته على طريق طرطوس

05NoNohttp://youtu.be/4YKBWLesa1k-07-2011ذكرحمصمحمد   السويد1999
الحالق2000 المضيقعبدالرزاق 2011ذكرالالذقيةقلعة 07 06NoNo 06NoNo-07-2011ذكرالالذقيةقلعة المضيقعبدالرزاق   الحالق2000
06NoNo-07-482011ذكرحماةعبدالرزاق محمود لطميني2001
06NoNo-07-302011ذكرحماةالربيعةعيسى أحمد باكير2002
06NoNo-07-272011ذكرحماةقبليةطارق محمد مطر2003 ر يرق رب
07NoNo-07-2011ذكرحماةكنان محمد العبد هللا2004

07NoNohttp://youtu.be/CVqRTqR0u0Q-07-282011ذكرحماةنور الدين منصور2005

ان2006 عل 382011ذكاةلھ 07 07NNhttp // o t be/r9612sO7Z0Q 07NoNohttp://youtu.be/r9612sO7Z0Q-07-382011ذكرحماةملھم علوان2006
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07YesNo-07-192011ذكرالحسكةاسامة   الحوامدة2007
من درعا العسكري المجند كان يخدم بالحسكة أعطوه أمر 

بأطالق النار على المتظاھرين فرفض فأطلق األمن عليه النار 
من الخلف وقتلوه

http://youtu.be/DPg1E6dYQcQ

ق2008 ف ات طان 602011ذكط 07 08NN 08NoNo-07-602011ذكرطرطوسبانياستوفيق   عبيد2008
أبو الخير08NoNo-07-2011ذكرريف دمشقالضميرالخصي  مجھول2009
08NoNo-07-2011ذكرادلبمعرة النعمانعبدهللا   المسالمة2010
دكار2011 08NoNohttp://youtu-07-2011ذكردمشقالميداناحمد be/9EYza5FVtaI 08NoNohttp://youtu.be/9EYza5FVtaI-07-2011ذكردمشقالميداناحمد   دكار2011
http://youtu.be/-2df0ABMLX0طلق ناري بالرأس08NoNo-07-222011ذكرحمصجورة الشياحھادي   الجندي2012
08NoNohttp://youtu.be/8RXhlDn6dQo-07-2011ذكرحمصالخالديةاديب   كراز2013
08NoNo-07-2011ذكرادلبمعرة النعمانعيسى   الصالح2014 ح

08NoNo-07-442011ذكرريف دمشقضميرفريد   نصار2015
استشھد في الطريق إلى المشفى بعد إصابته برصاص األمن، 
ولدى وصول السيارة التي قامت بإسعافه إلى المشفى، قامت 
العائلة إلى تسليمھا ورفضت الجثة باختطاف أمنية عناصر

http://youtu.be/BVxDn2FNf9g
ى  ھ إ ي ج ور  ي ب  ر 

مجند من ابناء منبج .... قتل على يد قوات االمن الخسيسة 08YesNo-07-2011ذكرحلبمنبجخميس   سليمان2016
بسبب رفضه اطالق النار على المتظاھرين في تلبيسة

08NoNohttp://youtu.be/zJSGrULWQM8-07-2011ذكرحماةمعتز خباز2017

08NoNohttp://youtu.be/ColFyrNs0_4-07-382011ذكرحماةعيسى فخري سالمة2018
08NoNohttp://youtu.be/QKvBzo_15N4-07-2011ذكرحماةياسر مسلم2019
08NoNo-07-2011ذكرحماةمحمد الطنطاوي2020
08NoNohttp://youtu.be/xECETIkRp-Y-07-192011ذكرحماةطيبة اإلماموليد خالد العباس2021
ليمان2022 ابو خالد 142011طفلحماةاحمد 07 09NoNo 09NoNo-07-142011طفلحماةاحمد خالد ابو سليمان2022
09NoNohttp://youtu.be/HYcj0oUWBgk-07-2011ذكرحماةحامد عدي2023

ابن عم محمد دكدك الذي استشھد قبله في29\6\2011 , كان قد 
ل ن ا ال شف ال اف ا ن أ ال ف ة ا ا

09NoNo-07-252011ذكردمشقالميدانمحمد   دكدك2024
اصيب برصاصة في الرأس وعند اسعافه الى مشفى المھايني لم 
يتم قبوله و طلب نقله الى مشفى اخر اال ان المتظاھرين عطلوا 
سيارة االسعاف لمنع نقله الى مشفى حكومي, فبقي للعالج في 

ساع بعد لذويه سلم انه اال المشفى اال انه سلم لذويه بعد ساعالمشف

من قرية كفرالتا التابعة لجبل الزواية إدلب ... الذي قتله الجيش 10NoNo-07-2011ذكرادلبجبل الزاويةحسام   زيدان2025
من دون سبب وھو عائد من عندي خطيبته

ان2026 ث ال اضةخالد 2011ذكال 07 10NN 10NoNo-07-2011ذكرحمصالبياضةخالد   العثمان2026
http://youtu.be/LHCdc_h5Y3sمن عشيرة الفاعوري10NoNo-07-2011ذكرحمصالبياضةخالد   العفنان2027

تم اعتقاله في 10-7 وتم تعذيبه وقتله بدم بارد وتسليمه الى 11NoYes-07-242011ذكرحمصمحمد   وحود2028
فقط أشھر ثالث منذ عريس وھو 7-11 يوم ھر أھله ال أ ريس   و  7 و أ يوم 11

رصاص عشوائي أثناء تفريق مظاھرة  - طفل عمره 16 عام11NoNo-07-162011طفلحمصباباعمرووليد السيد2029

13NoNo-07-2011ذكرادلبجبل الزاويةجمال   معروف2030
أو نضال عمر عبدالوھاب13NoNo-07-2011ذكرادلبجبل الزاويةنضال   الحسن2031
شاھد عيان على قناة الجزيرة13NoNo-07-2011ذكرادلبجبل الزاويةعلي   بكران2032
13NoNo-07-2011ذكرادلبجبل الزاويةيوسف   نجالوي2033
ال2034 ن ةد الزا 2011ذكادلل 07 13NN 13NoNo-07-2011ذكرادلبجبل الزاويةمحمد   نجالوي2034

13NoNohttp://youtu.be/YqdmRV6QimA-07-2011ذكرادلبجبل الزاويةاحمد   الشيخ2035
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13NoNo-07-2011ذكرادلبجبل الزاويةنصر   النايف2036
له طفالن14NoNo-07-2011ذكرحلبمصطفى   الخطيب2037
استشھد طعنا بالسكين من قبل الشبيحة14NoNo-07-2011ذكرحلبإبراھيم   بكار2038
ل2039 الك ال ةن 2011ذكالخال 07 14NN 14NoNo-07-2011ذكرحمصالخالديةنورالدين   الكحيل2039
http://youtu.be/zELFkyUKIz4أو عامر عبد العزيز الحمود الحسن14NoNo-07-452011ذكردير الزورعامر   الزمزم2040
14NoNohttp://youtu.be/jOa6nsuwNeg-07-132011ذكر-طفلحمصباب السباععدنان   الزير2041
رجوب2042 السباعسمھر 14NoNohttp://youtu-07-2011ذكرحمصباب be/c45NuRRkhho 14NoNohttp://youtu.be/c45NuRRkhho-07-2011ذكرحمصباب السباعسمھر   رجوب2042

14NoYes-07-2011أنثى-طفلريف دمشقدوماجوھر  مجھول2043
طفلة عمرھا شھرين استشھدت اثر اختناقھا بالغاز المسيل 

للدموع الذي اطلقته عصابات االمن المجرمة في حي الحجارية 
12 تموز ميوم ثالثاء المعتقلين

استشھد إثر إطالق قوى األمن الرصاص الحي داخل جامع سعد 15NoNo-07-2011ذكرادلبمحمد   عيسى2044
http://youtu.be/2cHEnh4fiKcبي أبي وقاص

15NoNo-07-2011ذكردرعااحمد   المسالمة2045
از أ ذكاهللا 15NoNo-07-2011ذكردرعاعبدهللا   أبازيد2046

15NoNo-07-232011ذكرريف دمشقدوماصالح   صيداوي2047
15NoNo-07-2011ذكردرعاعبدهللا   أبوالسل2048
إسماعيل2049 الدينعمر 15NoNo-07-2011ذكردمشقركن 15NoNo-07-2011ذكردمشقركن الدينعمر   إسماعيل2049
15NoNo-07-2011ذكردمشقالقابونمازن   غنام2050
15NoNohttp://youtu.be/KecSCd-Yy8I-07-2011ذكردمشقالقدمصالح الدين   شامية2051
15NoNo-07-172011ذكر-طفلدمشقالقدممحمد   محضر2052 م
15NoNo-07-2011ذكردمشقالقدممحمد   منيرة2053
15NoNo-07-2011ذكرحمصجمال   رجوب2054
15NoNo-07-2011ذكرادلبوسيم   صادق2055

ن ذشالن كردي15NoNo-07-2011ذكردمشقركن الديننعيم   بندي2056

سوري كردي من ام فلسطينية طالب في معھد الھندسة الخاص 
باخوتنا الفلسطينيين سنة اولى و وحيد ألھله رفع علم الوطن 

على تراب الجوالن المحتل وكان في صدارة الشباب الذين 15NoNo-07-182011ذكردمشقركن الدينزردشت   وائلي2057
اقتحمو الحواجز وتحدو األلغام والرصاص بصدورھم ليقولو 

للعالم اننا عائدون لجوالننا .. لم ينل الشھاد

http://youtu.be/HjWXLp9cNYg

كردي15NoNo-07-2011ذكردمشقركن الدينصورو   عفريني2058

http://youtu.be/NPSPxVVpKFwكردي طالب بكالوريا طلعت نتيجتو............ ناجح15NoNo-07-232011ذكردمشقركن الدينغزوان   السيروان2059

ل2060 الھل زاق دال 262011ذكادلع 07 15NYذ الت ت ت تشھد ا استشھد تحت التعذيب15NoYes-07-262011ذكرادلبعبدالرزاق   الھلول2060
15NoNohttp://youtu.be/M7QVFXsL-u0-07-162011ذكر-طفلدمشقبرزةمحي الدين   سواقية2061
http://youtu.be/Ed149yoTeOgمن الالذقية15NoNo-07-2011ذكرحمصعامر   حوسي2062
الخشن2063 نذير15NoNo-07-282011ذكردمشقالقابوناحمد http://youtu.be/HZdMfsuHvMcأبو ن2063 282011رقبون    07 15NoNoير http://youtu.be/HZdMfsuHvMcبو 
15NoNo-07-2011ذكردمشقالقابونحسن   ھبول2064
15NoNohttp://youtu.be/WvEjga9y7aE-07-222011ذكردمشقالقابونمحمد   الشربجي2065
من جسر الشغور15NoNo-07-2011ذكردمشقالقابونعبدالقادر   قدور2066
15NoNohttp://youtu.be/uYHz1xxZ-xQ-07-172011ذكر-طفلدمشقالقابونمحمد   الحموي2067
http://youtu.be/DxEsuVcpt8Aمن السلمية15NoNo-07-2011ذكردمشقالقابونمحمد   سيفو2068
من إدلب15NoNo-07-2011ذكردمشقالقابونسعيد   القصير2069
ا2070 الد نفھد شقالقا 2011ذكد 07 15NNلكا ز httن // t b /k AD 38 http://youtu.be/kgzrgoAD_38من زملكا15NoNo-07-2011ذكردمشقالقابونفھد   الدباس2070
15NoNo-07-132011ذكر-طفلدمشقالقابونإياد   البغدادي2071
http://youtu.be/6xqPt5dWrKYمن بنش15NoNo-07-2011ذكردمشقالقابونوجدي   الصادق2072
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15NoNo-07-232011ذكردمشقالقابونجمال   عبدالواحد2073
من الحفير أو رائد ليال15YesNo-07-2011ذكردمشقالقابونوليد   ليال2074
أبو الخير15NoNo-07-2011ذكردمشقالقابونعبدالمنعم   الحمصي2075
2011ذكشقالقاا2076 07 15NNن ال أ أ أو أحمد المدني15NoNo-07-2011ذكردمشقالقابوناحمد   حميدي2076
أب لسبعة أوالد15NoNo-07-352011ذكرادلبمصطفى   القسام2077
15NoNo-07-2011ذكرريف دمشقدوماراتب   سربول2078
نواف2079 دمشقالقابونرائد اوالد15NoNo-07-372011ذكرريف اربع ولديه متزوج وھو الفوقا حفير اھالي http://youtuمن be/vLM6wTx-0S4 http://youtu.be/vLM6wTxمن اھالي حفير الفوقا وھو متزوج ولديه اربع اوالد15NoNo-07-372011ذكرريف دمشقالقابونرائد   نواف2079 0S4
15NoNo-07-302011ذكرحماةسلميةمحمد إبراھيم سيفو2080
15NoNohttp://youtu.be/RuycGSHQztg-07-2011ذكرالالذقيةبساتين الريحانعامر ياسين حوثة2081
متأثرا بجراحه بعداصابته برصاص االمن16NoNo-07-2011حمصباباعمروعبدالمعطي  زكريا2082 ي
16NoNo-07-322011ذكرحماةموركمصطفى خالد تامر2083
16NoNohttp://youtu.be/rBI2KvzBT8w-07-162011ذكر-طفلحمصالخالديةخالد   الحالق2084

شقطنةة طفلف ذك
استشھاد الرضيع ،عمره 7 أشھر ، بعد أن أصيب برصاص 
ا ات اك ال ف ن ه ا له ت كان ا ن األ ا ق قوات األمن عندما كانت تحمله امه عند مفرق المساكن باتجاه 16NoNo-07-2011ذكر-طفلريف دمشققطنةمحمد   صبورة2085

عرطوز

استشھاد حره من حرائر قطنا وھي زوجة أحمد صبوري والدة 16NoNo-07-2011أنثىريف دمشققطنةغير محدد2086
صبوري أحمد محمد الشھيد الطفل الشھيد محمد أحمد صبوريالطفل

16NoNohttp://youtu.be/fpS-jnBjKvs-07-2011ذكردير الزورالبوكمالحيان   البحر2087
من السيال ، أو غيالن المعيوف16NoNo-07-372011ذكردير الزورالبوكمالغانم   العبد2088
16NoNo-07-2011ذكردير الزورالبوكمالرائد   الخليفة2089

أحد الشھداء منشق من االمن العسكري استشھد دفاعا عن 16YesNo-07-2011ذكردير الزورالبوكمالعبدالقادر   المطرود2090
اھالي البوكمال

16NoNo-07-152011ذكر-طفلدير الزورالبوكمالليث   كامل2091
ف ال اال ال //ذا / 26 16NoNohttp://youtu.be/g26TABai4Eg-07-2011ذكرحمصباب السباععبدالمھيمن   السيوفي2092

كان في العناية المركزة منذ إصابته في 16NoNo7-1-07-272011ذكرحمصالشماسعبدالمعطي   زكريا2093
http://youtu.be/YLTR2wH7410متأثر بجراحة من جمعة اسرى الحرية17NoNo-07-152011ذكر-طفلدمشقبرزةيزن   الريس2094

عليھما وأطلق الشابيين أمام أمن سيارة مرور عند استشھدا استشھدا عند مرور سيارة أمن أمام الشابيين وأطلق عليھما 17NoNo-07-2011ذكردير الزورالبوكمالعبدالقادر   اللطيف2095
النار دون أي مبرر

استشھدا عند مرور سيارة أمن أمام الشابيين وأطلق عليھما 17NoNo-07-272011ذكردير الزورالبوكمالموسى أحمد موسى2096
يالنار دون أي مبرر

إستشھد أبو عجاج قتال على ايدي شبيحة النظام على أثر 17NoYes-07-2011ذكردير الزورحمزة   الناصر2097
http://youtu.be/MeF8gy6niC8محاولة اعتقاله في صبيحة يوم األحد

17NoNohttp://youtu.be/lSJPpmuXTGE-07-352011ذكردير الزورمحمد   الشعالن2098
أ ذ أ ط

17NoYes-07-2011ذكرحمصتلكلخاحمد   حمشو2099
الشھيد البطل المحامي أحمد حمشو والذي إعتقل بعد أن تعرض 

للضرب الشديد أثناء إقتحام الجيش وقوات األمن لتلكلخ 
واستشھد رحمه هللا تحت التعذيب

http://youtu.be/Nw5Tuw95agM

محدد2100 2011ذكرحمصالقصيرغير 07 17NoNoحيدر أبو أبو حيدر17NoNo-07-2011ذكرحمصالقصيرغير محدد2100

مجند يخدم في دير الزور رفض اطالق النار على المتظاھرين17YesNo-07-2011ذكرادلبفارس   مصطفى2101

أبو راكان17NoNo-07-2011ذكرحمصباب الدريبزياد   حمادة2102 ريبزي ب نرصب ر بو

17NoNohttp://youtu.be/HYm7uXmkNlw-07-2011ذكرحمصتلكلخمعتصم   الكردي2103

17NoNo-07-272011أنثىحمصكرم الزيتونآالء   حمصية2104
الن2105 الش از ف الزد 2011ذكد 07 17NNhtt // t b /EO JA 9 4 17NoNohttp://youtu.be/EOxJAp9--m4-07-2011ذكردير الزورمحمد فواز الشعالن2105
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18NoNo-07-172011ذكر- طفلجنسيات اخرىفلسطينمالك   المصري2106

تم ظھر ھذا اليوم تسليم جثمان الشھيد بإذن هللا ( مالك سامي 
خليل صالح المصري ) والذي قامت عصابات األسد من 

المخابرات الجوية باختطافه بعد تعرضه لجروح طفيفة في 
ل األ ل ال ا ف ة ال أ ة ات ظا

http://youtu.be/TZ3mN8YjahY
مظاھرات يوم جمعة أسرى الحرية في درعا البلد ، األصل 

فلسطيني

أصيب بطلق ناري في قدمه واختطفه الشبيحة وتم اسعافه الى 
المشفى العسكري بحمص ليلة البارحة واليوم ورد خبر 18YesNo-07-2011ذكرحمصھيتماجد   الحسين2107

استشھاده مما يؤكد بان عصابات شبيحة االسد قاموا بتصفيته

خرجل البخاخ بحمص18NoNo-07-2011ذكرحمصالخالديةمحمد   النمر2108
http://youtu.be/alUQ6Bh2C7oأصم وأبكم - معاق18NoNo-07-282011ذكرحمصالخالديةمحمد   الشامي2109

18NoNohttp://youtu.be/wRLwDcVZShE-07-222011ذكرحمصالخالديةمحمد   دبدوب2110

يونس2111 502011ذكرحمصالخالديةفرحان 07 18NoNo 18NoNo-07-502011ذكرحمصالخالديةفرحان   يونس2111
http://youtu.be/i4K8ry9RnDEمھندس أنجب زوجته طفال أثناء تشييع جثمانه18NoNo-07-2011ذكرحمصالخالديةيامن   النجار2112
18NoNo-07-122011ذكر-طفلحمصالخالديةبشار   الشعار2113
الخالدي2114 18NoNohttp://youtu.be/FedzoX8D1aQ-07-2011ذكرحمصالخالديةعمار ي2114 2011رصير    07 18NoNohttp://youtu.be/FedzoX8D1aQ
http://youtu.be/-Pt8p6k-VxIأخ حسام جورية18NoNo-07-2011ذكرحمصالخالديةربيع   جورية2115
من حي كرم الزيتون18NoNo-07-2011ذكرحمصالخالديةفادي   إبراھيم2116
18NoNo-07-2011ذكرحمصالخالديةمحمد   سفور2117
18NoNo-07-2011ذكرحمصالخالديةخالد   الشامي2118
18NoNo-07-2011ذكرحمصالخالديةاسامة   الحمصي2119

18NoNohttp://youtu.be/d_fGmVZm0SY-07-2011ذكرريف دمشقدوماصالح   الصيداوي2120

من النبك قضى تحت التعذيب في أمن الدولة في النبك ألنه كان 18NoYes-07-302011ذكرريف دمشقالقلمونخالد   بشلح2121
http://youtu.be/JOQqZ8Uo9NAيصور بجواله مظاھرة يوم الجمعة في مدينة النبك

19NoNo-07-152011ذكر-طفلحمصالخالديةفادي   الشيخ2122

استشھد الطفل بطلقة في عينه تحت اطالق النار الكثيف من 19NoNo-07-102011ذكر-طفلحمصتلبيسةوليد   القصاب2123
http://youtu.be/8dz540pB214قوات األمن وعصابات الشبيحة

ل2124 االفا الش 2011ذكة 0 أ19 ال ف طلقة اشتش اشتشھد بطلقة في الرأس19NoNo-07-2011ذكرحمصجورة الشياحالفاروق  مجھول2124

والدة الشھيد ربيع وحسام جورية استشھدت أثناء التشييع19NoNo-07-2011أنثىحمصالخالديةدالل   الكحيل2125

مسجد من خروجه عند النمر راتب حمادة إستشھاد نبأ تأكد
19NoNo-07-2011ذكرحمصالخالديةحمادة   النمر2126

تأكد نبأ إستشھاد حمادة راتب النمر عند خروجه من مسجد 
شمسي باشا في القصور أثناء تشيع أخيه الشھيد محمد راتب 

النمر
http://youtu.be/h-G2qfkdwhY

الشھيد عبد الرحمن الخطيب والذي إعتقل وتعرض لتعذيب شديد 
19NoYes-07-2011ذكرحمصتلكلخعبدالرحمن   الخطيب2127

ي
على يد قوات األمن والشبيحة وعذب بالكھرباء تحت األظافر 

وإستشھد رحمه هللا تحت التعذيب
http://youtu.be/k7wHjDLvAcQأخو الشھيد ربيع جورية ، قتل وھو يشيع أخاه19NoNo-07-2011ذكرحمصالخالديةحسام   جورية2128

19NoYes-07-2011ذكرريف دمشقالزبدانيشادي   علوش2129

العثور على الشاب شادي علوش، مقتوالً في منطقة النابوع، 
والسكان يقولون أن عناصر األمن في منطقة كفر عامر الجبلية 
http://youtu.be/2Ljh_Mm2GsEھم من أطلقوا عليه النار. علما أن علوش تم اعتقاله في حملة 
االعتقاالت الجديدة التي بدأت يوم 16 تموز، وھناك من شاھده 

في الفرع الداخلي 258 أمن دولة و
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http://youtu.be/Uybeb89VUxsمن سكان حي الملعب البلدي19NoNo-07-242011ذكرحمصمحمد   الفرا2130
19NoNo-07-2011ذكرحمصالخالديةعبدالجواد   يونس2131

http://youtu.be/7DMd9zFXgPUأو كنان19NoNo-07-192011ذكرحمصالخالديةكنعان   السيوفي2132 pي y g

مسيحي19NoNo-07-2011ذكرحمصالخالديةميالد   حكوم2133
19NoNo-07-2011حمصباباعمروتمام فريد العتال2134

ة2135 ال 2011ذكل 07 19NN7 19 التش ة ز ة ال ل ش httشا // t b / h f C EU http://youtu.be/yhwfraqCaEUشام - حمص - شھيد مجھول الھوية بمجزرة التشييع 19NoNo7-19-07-2011ذكرحمصمجھول الھوية2135

20NoNo-07-2011ذكرالالذقيةعصام كنعان2136
20NoNohttp://youtu.be/6b6SXa0R55w-07-2011ذكرادلبسرمينسليم   حسون2137

ذة 21NoNohttp://youtu.be/b_ZsM-tw0XA-07-2011ذكرحمصالخالديةمحمد   عرواني2138

وصل الجثمان الطاھر للشھيد المجند زكريا علوش اليوم الى 
مدينة الصنمين وأخبروا أھله أنه توفي غرقا، وعند فتح التابوت 

21YesYes-07-2011ذكردرعاالصنمينزكريا   علوش2139
ي

وجد أھله أثار تعذيب الشديد وثالث رصاصات على جسده. وقد 
شيع الشھيد بموكب مھيب وسط زغاريد الحرائر وتكبيرات 

الرجال. علما أن الشھيد كان يؤدي خدمته في دير الزور البوكمال

http://youtu.be/TEtnmg4u9Rg

استشھاد طفل قنص بالرصاص21NoNo-07-2011ذكرحمصغير محدد2140

أبو عبيدة ، أصيب بأربع رصاصات رشاش في بطنة وتم نقله 21NoNo-07-2011ذكردمشقالقابونعمر   الخطيب2141
http://youtu.be/BDjbLOWDtUYإلى العناية المشددة حيث توفي

21NoNo-07-2011ذكرحمصالخالديةمحمد   الخالد2142

http://youtu.be/9KYes6mTsCMاستشھد قنص بالرصاص22NoNo-07-2011ذكرحمصالعدويةحسام   الشعار2143

إطالقة في واألمن الجيش بنيران مضر أخيه وإصابة استشھد استشھد وإصابة أخيه مضر بنيران الجيش واألمن في إطالق 22NoNo-07-352011ذكرادلبكفرومةمحمد   الحميد2144
http://youtu.be/ewajmjcf83kالنار لتفريق المتظاھري

استشھد طعنا بالسكين من قبل الشبيحة22NoNo-07-2011ذكرحلبغير محدد2145
22NoNohttp://youtu.be/TrBSzy4fsug-07-2011ذكرحلبإعزازباسل   المرعنازي2146 yي y g

الساعور2147 22NoYes-07-342011ذكردمشقدومافايز

تشييع الشھيد فايز علي الساعور بمظاھرة ضخمة بضاحية 
دوما بدمشق و الذي قتل على يد عصابات األجھزة األمنية 
جامع مدخل حاجز على الموت حتى ضرباً الشبيحة و http://youtu.be/k6z7hHe6DnYاألسدية ور2147 342011رقويز    07 22NoYes ع ل ج جز  ى  و  ى  رب  بي  ي و 
عبد الرؤوف في جمعة أحفاد خالد و يذكر أَن األجھزة األمنية 

األسدية رفضت أن تسلم جثة الشھيد حتى يوقع أب

http://youtu.be/k6z7hHe6DnY

جمول2148 المخابرات22NoNo-07-2011ذكرحمصباباعمروايمن قنصه داوود أيمن http://youtuيدعى be/7hRWek5vlcw http://youtu.be/7hRWek5vlcwيدعى أيمن داوود. قنصه المخابرات22NoNo-07-2011ذكرحمصباباعمروايمن    جمول2148

عل2149 تنائل صال 2011ذكح 07 22NN

إستشھاد الشاب وائل الحاج علي اليوم برصاصة مسدس جائت 
في قلبه مباشرةً صادرة من أحد الرجال التابعين لألمن حيث 
اعة ال ا ت ف اع الز ف ص ال جان الحادثة قعت وقعت الحادثة بجانب المصرف الزراعي في تمام الساعة 22NoNo-07-2011ذكرحمصالرستنوائل   علي2149

السابعة والنصف من مساء الجمعة بينما كان الشھيد يمشي 
ھناك متجھاً لبيته ، وبينت مصادرنا أن الشاب وائل

ةأ ش الطذال قط ل ا hأثنا // b /h1 B l 69IU http://youtu.be/h1wBoly69IUأثناء محاولته قطع الطريق22NoNo-07-2011ذكرحمصالعشيرةمحمد   أمير2150

خالل القصف العشوائي على بيوت اآلمنين ، حيث اخترقت طلقة 22NoNo-07-2011ذكرحمصسمير   عشيرة2151
جدار بيته فأردته شھيدا ، وھو أب لثالثة أوالد

22NoNohttp://youtu.be/tFYkUIKr-QI-07-2011ذكردرعابشير   الزعبي2152
http://youtu.be/NjiO8klhim8أحد مؤسسي صفحة لجان تنسيق الثورة في درعا22NoNo-07-2011ذكردرعاسليمان   أبازيد2153

 

ندن
-  ل

ان 
إلنس

ق ا
حقو

ة  ل
وري

الس
كة 

لشب
 ا

Syri
an

 N
etw

ork
 fo

r H
um

an
 R

igh
ts 

- L
on

do
n



22NoNohttp://youtu.be/JWdHPSXoEr8-07-2011ذكرريف دمشقالمليحةحسام   حرستاني2154

تحت التعذيب على ايدى القوى االمنية في المعتقل22NoYes-07-2011ذكرطرطوسنبعو  مجھول2155
الحموي2156 عل 302011ذكرحماةخالد 07 22NoNo 22NoNo-07-302011ذكرحماةخالد علي الحموي2156
23NoNo-07-2011ذكرحلبسيف الدولةاحمد   كنو2157

تم اختطاف الشاب منذ يومين من اجل احداث الفتنة في الحي 
ھذ ال اھل ل ق اختطافه ت اھ ا ا خ ة إشا

23NoNo-07-102011ذكر-طفلحمصباباعمروإبراھيم   طعمة2158
وإشاعة خبر ان ابراھيم تم اختطافه من قبل اھل الحي وھذه 

االشاعة بثھا االمن ثم وجد اليوم جثمان الشھيد على كتف ساقية 
باباعمرو بعد اصابته بطلق ناري في رأسه وأھالي الحي 

الصفو شق بھدف الفتنة بزرع االمن يتھمون االمن بزرع الفتنة بھدف شق الصفويتھمون

23NoNohttp://youtu.be/-HvUc0FqZNs-07-162011ذكر-طفلحمصكرم الزيتونناصر   السبع2159
برصاص قناص23NoNo-07-92011ذكر-طفلريف دمشقالقدميمنى   البحري2160
طافش2161 دمشقجوبراحمد 2011ذكرريف 07 23NoNo 23NoNo-07-2011ذكرريف دمشقجوبراحمد   طافش2161

ل2162 2011ذكشقالقط 07 23NN

حوالي الساعة 11.45 ليالً مساء السبت 23/7/2011 ھاجم 
شخص اسمه علي أحضر معه حوالي عشرين صديق من األمن 
اً ائ ش النا ا أطلق شق ف الق نطقة ف ة ال ة ا حارة الجورة في منطقة القدم في دمشق وأطلقوا النار عشوائيا 23NoNo-07-2011ذكردمشقالقدمطيب   علي2162
في الشارع المزدحم مما أدى إلى استشھاد البطل طيب الحاج 

علي ، وحصل استشھاده في الساعة 12.5 قريباً من

http://youtu.be/l-8h18WPr6Mأصيب في مجزرة ثالثاء تشييع الشھداء. أصبح منذ قليل شھيدا23NoNo-07-2011ذكرحمصالخالديةاحمد   الرفاعي2163

إصيب برأسه في 15-7 ورفضت إدارة المشفى إعطاء جثمان 
لحة ال العصابات بأن الدنيا قناة عل ح يص حت الده ل الطفل الطفل لوالده حتى يصرح على قناة الدنيا بأن العصابات المسلحة 23NoNo-07-122011ذكر-طفلدمشقجوبرطلحة   دالل2164
ھي من قتلت ابنه ... و رفض األب البطل ذلك قائال لو أبقيتموه 

عندكم لن أصرح بالكذب أبداً 

http://youtu.be/7E-w_dyhalo

ف اً ا قل ا ا قطا ف أ الذ ا اإل ل ال
24NoNo-07-572011ذكرحمصعبدالقادر   صائب2165

العمل اإلجرامي الذي أستھدف قطارا كان يقل 485 راكبا في 
طريق رحلته من حلب إلى دمشق والذي ذھب ضحيته السائق 
الشھيد عبد القادر ليلى وخلف عدد كبيراً من الجرحى والمصابين

كان يقف على باب منزله عندما استھدفه قناص قبل أيام وتسبب 24NoNo-07-142011ذكر-طفلحمصباباعمرواحمد   قاروط2166
http://youtu.be/vj9Hr50bWoEفي إصابته بجروح خطيرة ألزمته الفراش حتى وافته المنية

ة ال ات خا ال ت قا ث ز ال ة خ الشغ

24NoYes-07-282011ذكرادلبجسر الشغورايمن   باكير2167

جسر الشغور -خربة الجوز- حيث قامت المخابرات السورية 
باعتقال الشاب أيمن باكير وعبد القادر فيضو. عند قرية 

الزعينية وھما متجھين باتجاه قرية خربة الجوز بدون اي سبب 
ثالث عنده الشھيد ، وقتلھم وتعذيبھم الجبل الى اقتيادھم -وتم

http://youtu.be/OxEZHdYXO_
Q ال  ه  ھي  ھم  ا يبھم و جبل و ى ا ھم ا ي م ا و

أوالد وزوجته حامل
جسر الشغور -خربة الجوز- حيث قامت المخابرات السورية 

باعتقال الشاب أيمن باكير وعبد القادر فيضو. عند قرية 
الزعينية وھما متجھين باتجاه قرية خربة الجوز بدون اي سبب 24NoYes-07-502011ذكرادلبجسر الشغورعبدالقادر   فيضو2168

-وتم اقتيادھم الى الجبل وتعذيبھم وقتلھم ، الشھيد عنده خمسة 
أوالد

ل2169 ال ن اا ال 2011ذكا 07 24NN 24NoNo-07-2011ذكرحمصباب السباعايمن   العلي2169
طفل عمره 14 عاماً كان يقف على باب منزله24NoNo-07-2011حمصباباعمرواحمد محمد قاروط2170
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أوغاريت حمص جثة شھيد في حي الخالدية وجد في الساعة 25NoNo 6-07-2011ذكرحمصالخالديةمجھول الھوية2171
http://youtu.be/mpyMpv3u9qgصباحا مجھول الھوية

25NoNo-07-2011ذكرحمصالوعريحيى   بكداش2172
نة ف ته خ أثنا األ ة الش ا ش ل قتلته ا ا من داريا ، قتلته مليشيا الشبيحة و األمن أثناء خدمته في مدينة 25NoNo-07-2011ذكردرعاوسام   بالسقي2173

درعا أصيب اصابة قاتلة في الرأس من الخلف

بطلق ناري في الصدر على أيدي قناصة كانو متواجدين على 25NoNo-07-242011ذكرحمصتلبيسةمروان   المروان2174
تلبيسة جسر تلبيسةجسر

http://youtu.be/URHATow5eAgبإطالق نار من قبل األمن و الشبيحة25NoNo-07-422011ذكرالالذقيةسكنتوريھشام   السيد2175

قبل قليل أتت سيارة أمن ورميت جثة شاب أسمر في الثالثينات 
ة ة من العمر وآثار التعذيب واضحة على جسده تم اخذ الجثة إلى 25NoYes-07-292011ذكرحمصالخالديةمحمد   حالو2176

جامع الغفران واألھالي تعرفو عليه ھو الشاب محمد ممتاز حالو 
29 سنة

26NoNo-07-302011أنثىادلبرفاه   عبادي2177

استشھاد رفاه عبادي في مدينة ادلب برصاص عناصر الحواجز 
االمنية على الكورنيش زوجة جھاد مشلح ابو سالم واصابة 

ابنھا هللا يتقبلھا شھيدة و ال حول وال قوة اال با العلي العظيم 
ا الت ث ش ف ط ل ا خل ن تش ا

http://youtu.be/66SrOxV__r8
استشھدت عند مدخل ادلب من طرف عين شيب حيث التواجد 

االمني المكثف .. وخرجت مظاھرة حاشدة

أبو عرب26NoNo-07-192011ذكرريف دمشقكناكراحمد   قبار2178
26NoNo-07-202011ذكرريف دمشقكناكربراء   عباس2179
26NoNo-07-192011ذكرريف دمشقكناكراحمد   االطرش2180

26NoNohttp://youtu.be/DwvwHWCTi4-07-262011ذكرريف دمشقكناكرماجد   المصري2181
QQ

قا2182 تامحمود دمشقحر 292011ذكرريف 07 26NoNo

متزوج وأب لولدين. تم قتله عند خروجه من مدينة حرستا 
ووصوله إلى جسر ضاحية حرستا -التي تعرف بضاحية األسد 
أمن حاجز وجود مع ذلك ترافق إذ النارية دراجته عل http://youtuكذلك be/ew5P3aOEvR4 كذلك- على دراجته النارية، إذ ترافق ذلك مع وجود حاجز أمني 26NoNo-07-292011ذكرريف دمشقحرستامحمود   قاسم2182

في المنطقة؛ فقاموا بإطالق النار عليه، األمر الذي أرداه قتيالً 
رحمه هللا وأسكنه واسع جنانه. واألم

http://youtu.be/ew5P3aOEvR4

27NoNo-07-322011ذكرحمصالبياضةفادي   العويش2183
اطلق الشبيحة عليه النار من سيارة صفراء و ھو على باب بيته 
اليوم الساعة الثامنة و النصف أثناء توجھه للعمل مما أدى إلى 

اصابته بطلقة بصدره ورجل أخر أصيب برصاصة بفخذه
http://youtu.be/cGxqjcvFEis

27NoNo-07-2011ذكرريف دمشقكناكربالل   كبار2184

27NoNohttp://youtu.be/XHUP7HaqZgc-07-312011ذكرريف دمشقكناكرمحمد   سليمان2185

27NoNo-07-112011ذكر-طفلريف دمشقكناكرحمزة   عيسى2186
27NoNohttp://youtu.be/tXg6OIXO_vQ-07-192011ذكرريف دمشقكناكرانس   الجاھوش2187
27NoNo-07-72011أنثى-طفلريف دمشقكناكرنور   نورالدين2188
يويش2189 خ دمشقكناكھف طفليف 102011أنث 07 27NoNo 27NoNo-07-102011أنثى-طفلريف دمشقكناكررھف   خريويش2189
27NoNo-07-2011ذكرريف دمشقكناكرمحمد   غزال2190
27NoNo-07-2011ذكرريف دمشقكناكرمحمد   خميس2191
عباس2192 دمشقكناكربھاء 27NoNo-07-182011ذكرريف س2192 ب ء    قربھ 182011رري  07 27NoNo
27NoNo-07-2011ذكرريف دمشقكناكرإقبال   األطرش2193
27NoNo-07-2011ذكرحمصالبياضةاحمد   الشوافي2194
27NoNo-07-102011أنثى-طفلدمشقكناكرسناء   درويش2195
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28NoNohttp://youtu.be/brceMUQZ_Kc-07-2011ذكردير الزورالحويقةاسامة   النحاس2196
28NoNohttp://youtu.be/_1FzUhpbJGw-07-2011ذكردير الزورالحويقةماجد   العكل2197
28NoNo-07-2011ذكردير الزورالحويقةإبراھيم   العسكر2198

28NoYes-07-632011ذكردرعااسامة   الزعبي2199

اعتقل بتاريخ 01/07/2011 في جمعة ارحل حين كان من 
المتظاھرين األحرار وھو مريض بالقلب ومصاب بثالثة ازمات 

قلبية وقد منع عناصر المخابرات الجوية األنذال عنه الدواء رغم 
ة أل ة أ تأكيده لھم بأنه يعاني من امراض مزمنة ويحتاج لبعض األدوية أ

بشكل يومي........وقد افرج عنه اليوم

28NoNo-07-2011ذكردير الزورالحويقةزاھر   الناصر2200

28NoNohttp://youtu.be/YDGpTGHuDp-07-2011ذكردير الزوراحمد اسامة النحاس2201
Q

يعمل موظف في التاون سنتر حاصل على شھادة مساعد 29YesNo-07-232011ذكرريف دمشقالكسوةمحمد   الصياد2202
معلوماتية http://youtu.be/JlGEsBngnxUمھندس مھندس معلوماتية

من بقين29NoNo-07-2011ذكرريف دمشقالزبدانيسامر   أفندر2203
برصاص قناص29NoNo-07-182011ذكرالالذقيةقنيصياسين   عبدالرحيم2204
الصياح2205 ھادي الزورامير 29NoNohttp://youtu.be/BjCq4SEoiX8-07-2011ذكردير ح2205 ي ي   زورير  2011رير  07 29NoNohttp://youtu.be/BjCq4SEoiX8
29NoNo-07-382011ذكرحمصالقصيرفيصل   حمود2206
29NoNohttp://youtu.be/qCf85gUNilU-07-2011ذكردرعاالمسيفرةيوسف   البندر2207
29NoNohttp://youtu.be/QnCvu7_sIJk-07-2011ذكردرعايوسف   الزعبي2208

29NoNo-07-182011ذكردمشقالميدانمحمد   طه2209
برصاص عناصر األمن صباح ھذا اليوم، محمد طالب بكالوريا 

نجح وحصل مجموعاً يؤھله لدخول كلية الطب. كان ليكون 
طبيب ناجح لوال قتلك له أيھا الطبيب الفاشل

العل2210 الزوالبوكمالبالل 2011ذكدي 07 29NoNo 29NoNo-07-2011ذكردير الزورالبوكمالبالل   العلي2210
متأثرا بجراح األمس29NoNo-07-2011ذكردير الزورالبوكمالكريم   المركة2211

29NoNohttp://youtu.be/4aMNLTR0AgE-07-2011ذكردير الزورإبراھيم   الدرويش2212

29NoNohttp://youtu.be/JlGEsBngnxU-07-2011ذكرريف دمشقالكسوةاحمد   الصياد2213
29NoNo-07-2011ذكرريف دمشقالكسوةحسن   دولي2214
29NoNo-07-2011ذكرريف دمشقالكسوةسامر   حمود2215
غاز2216 ةن شالك 2011ذكف 07 29NNhtt // t b / KX 4CKBd0 29NoNohttp://youtu.be/anKXs4CKBd0-07-2011ذكرريف دمشقالكسوةنور   غازي2216

في وحشية لم يسبق لھا مثيل.. رجل أربعيني كان عائداً إلى بيته 
بعد صالة الجمعة، ذعر لرؤية األمن المدجج بالسالح وركض 

إلى سطح بيته، فتبعه األمن المجرم واقتحم سطح المنزل، فقفز 29NoNo-07-2011ذكرريف دمشقدوماجھاد   شلھوب2217
الرجل المذعور إلى غرفة تحت السطح بمسافة مترين.. لم 

يرحمه األمن وتشاھدون بالمقطع كيف يرم

http://youtu.be/eTe2JuB6Wno

29NoNohttp://youtu.be/dObpXqZG3B0-07-2011ذكرريف دمشقدومانورس   فضو2218
29NoNohttp://youtu.be/iLXd-kEV-7U-07-302011ذكرحماةالجالءخالد محمد الزعبي2219

ا ال ذاةالل
ختطف من حاجز امني وتم فقدانه في جمعة صمتكم يقتلنا ويوم 

األ ا ق ل ذ ت ت ا ال ف ال السبت وجد في العاصي تم تعذيبه ودبحه على يد قوات األمن 29NoYes-07-232011ذكرحماةبالل محمود البرازي2220
والشبيحة

اثر تصديھم لدبابات الجيش المتوجھة إلى دير الزور30NoNo-07-2011ذكرالرقةحسان   الكرام2221
بركات2222 الزاويةمحمد طفلادلبجبل 152011ذكر 07 30NoNohttp://youtu be/dEvFnM5weH8 30NoNohttp://youtu.be/dEvFnM5weH8-07-152011ذكر-طفلادلبجبل الزاويةمحمد   بركات2222
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جمول2223 30YesNo-07-192011ذكرحلبمارعشادي

مجنّد من الجيش العربي السوري قتل في محافظة أخرى ، ُجلبت 
جثته إلى مدينة مارع بتاريخ 29  تموز 2011  ، وحاولت 
ينقلھا جنازة له ينظموا ان الشھيد أھل مع والشرطة http://youtu.be/q-7fuالمخابرات uHKHg ول2223 192011ربرعي   ج 07 30YesNo ھ ز ي و  ج ن ي ھي  ل  ع  ر  بر و

التلفزيون السوري ويّدعوا انه قتل على يد “العصابات 
اإلرھابية” ولكن أھل الشھيد رفضوا ذلك وقا

http://youtu.be/q 7fu_uHKHg

ذلل http://youtu.be/PLLQqAdmyCkمجند30YesNo-07-2011ذكرحلبعمر   العبدان2224

30NoNo-07-2011ذكردير الزورالبوكمالبالل   المحيسن2225
30NoNo-07-2011ذكردير الزورعدي   الفياض2226

ة ذق 30NoNohttp://youtu.be/BfboD0q7Fa8-07-132011ذكر-طفلدير الزورقتيبة   حساني2227
30NoNo-07-2011ذكردير الزوررياض   البعاج2228
30NoNo-07-142011ذكر-طفلدير الزورحسان   الغرام2229
حسون2230 الزورمحمد 282011ذكردير 07 30NoNohttp://youtu be/30XWiQSKHLs 30NoNohttp://youtu.be/30XWiQSKHLs-07-282011ذكردير الزورمحمد   حسون2230
ماھر األجنبي30NoNo-07-352011ذكردير الزورماھر   العطية2231
30NoNohttp://youtu.be/TXAJ5ZjeTFk-07-2011ذكرريف دمشقحرستايسار   توكلنا2232
حسون2233 محمد االنكليزي31NoNo-07-2011ذكرادلببنشاحمد اللغة http://youtu.be/P6PTNt8PHm0استاذ ون2233 ش   2011ربب 07 31NoNoيزي   ttp //youtu be/ 6 t8 0
31NoNo-07-102011ذكر-طفلادلبسراقبطفل من احفاد االغا نواف2234
31NoNohttp://youtu.be/vaLzEBGJhC0-07-2011ذكرادلبسراقبماھر قاسم ھالل2235
31NoNohttp://youtu.be/gdvH8eeeL3c-07-2011ذكرادلبكفرنبلاحمد العكل2236
31NoNo-07-2011ذكردرعاالحراكعبدالنور عبداللطيف قداح2237
http://youtu.be/0CBmUfFY-Goجراء صدمة قلبية خوفا من القصف ...31NoNo-07-72011أنثى-طفلدرعاالحراكليال عدنان طه عسكر2238
http://youtu.be/31Bhgjt3-Csأبو قاسم31NoNo-07-562011ذكردرعاالحراكمحمد سليم السالمات2239
قا2240 2011ذكردرعاالحراكمحمد 07 31NoNohttp://youtu be/ DMxzMR84Nk 31NoNohttp://youtu.be/-DMxzMR84Nk-07-2011ذكردرعاالحراكمحمد قاسم2240
31NoNo-07-2011ذكردرعاالحراكمصعب قداح2241
http://youtu.be/kpC9nZCPafsننعي إليكم الشھيد البطل العقيد...31YesNo-07-2011ذكردرعاخربة غزالةمحمد مفضي الحاج علي2242
الفالوجي2243 عطوان 31NoNohttp://youtu.be/iVBGr9z3iMI-07-2011ذكردرعافارس وجي2243 ن  و 2011رررس  07 31NoNohttp://youtu.be/iVBGr9z3iMI
31NoNo-07-2011ذكردرعامحمد علي الرفاعي2244
31NoNo-07-242011ذكردرعاخالد المصري2245
31NoNo-07-2011ذكردرعانزيه عامر الزعبي2246
31NoNohttp://youtu.be/O7jZu7JqGuI-07-2011ذكردمشقالكسوةراشد محمود2247
31NoNo-07-2011ذكردير الزورإبراھيم يوسف المشھداني2248
31NoNo-07-2011ذكردير الزورحمزة عبدو الفران2249
ا2250 ال عل ن الزاغ 2011ذكد 07 31NN 31NoNo-07-2011ذكردير الزورراغب حسين علي الحياوي2250
31NoNo-07-2011ذكردير الزورراغب إبراھيم المنصور2251
31NoNo-07-2011ذكردير الزورراغب عجيبة2252
فرحان2253 الزورعبدالقادر 31NoNo-07-2011ذكردير ن2253 ر ر  زورب 2011رير  07 31NoNo
31NoNo-07-2011ذكردير الزورقاسم الناصر2254
31NoNo-07-2011ذكردير الزورمحمد خلف الحسون2255
31NoNo-07-2011ذكردير الزورمحمود أحمد جاجان2256
31NoNo-07-2011ذكردير الزورمعاذ اليساوي2257
أبو ياسين31NoNo-07-2011ذكردير الزورناصر الياسين2258
31NoNo-07-2011ذكردير الزورياسر حمد الشعيبي2259
اھ2260 اإل ن الزا 2011ذكد 07 31NN 31NoNo-07-2011ذكردير الزورياسين اإلبراھيم2260
31NoNo-07-2011ذكرحماةاحمد العبد2261
31NoNo-07-2011ذكرحماةالجراجمةخالد األصفر2262
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31NoNohttp://youtu.be/1kgmqF3Lf1A-07-2011ذكرحماةالجراجمةحسين محمد2263
31NoNo-07-2011ذكرحماةخالد عبد المجيد المليح2264
31NoNo-07-2011ذكرحماةالحاضرحسن نصر لطوف2265
قا2266 ال ز ز 2011ذكاةال 07 31NN 31NoNo-07-2011ذكرحماةعبدالعزيز محمد السقا2266
31NoNohttp://youtu.be/35t58GFfMbo-07-2011ذكرحماةحي طريق مصيافعبدهللا المصري2267
31NoNo-07-2011ذكرحماةالتعاونيةزكريا أبو أحمد2268
عساني2269 31NoNo-07-2011ذكرحماةعبدالرحيم 31NoNo-07-2011ذكرحماةعبدالرحيم عساني2269
31NoNo-07-2011ذكرحماةالحاضرعبدالحكيم قطامش2270
31NoNo-07-242011ذكرحماةصورانمحمد أحمد اليوسف الجربان2271
31NoNo-07-2011ذكرحماةالقصورعمر الشمالي2272 ي
31NoNo-07-2011ذكرحماةالقصورمحمد شمالي2273
31NoNo-07-2011ذكرحماةحلفايااحمد رضوان المصري2274
31NoNo-07-102011طفلحماةالشيحهاحمد مراد المصري2275
22 كا6 ا 2011ذكاةإ 0 31 31NoNo-07-2011ذكرحماةإبراھيم مكاوي2276
31NoNo-07-2011ذكرحماةاحمد حمود الخالد2277
31NoNo-07-2011ذكرحماةخالد بارودي2278
طھماز2279 31NoNohttp://youtu-07-332011ذكرحماةالحميديةسراج be/z77S 2jBJAI 31NoNohttp://youtu.be/z77S_2jBJAI-07-332011ذكرحماةالحميديةسراج طھماز2279
31NoNo-07-2011ذكرحماةعبدالحميد الخاني2280
31NoNohttp://youtu.be/qfwEILxft_4-07-2011ذكرحماةعبدالرحمن سليمان2281
31NoNohttp://youtu.be/-Ibl19S3uDI-07-242011ذكرحماةطيبة اإلمامعبدالناصر أديب القبش2282 pم y
31NoNohttp://youtu.be/OWWeiRje0qc-07-2011ذكرحماةعوض أحمد نوير2283
31NoNo-07-2011ذكرحماةفيصل شامي2284
31NoNohttp://youtu.be/U0pZrMMRjXM-07-2011ذكرحماةمھدي الشامي2285

ا ذاةن 31NoNo-07-2011ذكرحماةنزار يحيى2286
31NoNo-07-2011ذكرحماةوليد عادل زعرور2287
31NoNo-07-2011ذكرحماةيحيى عبدو حوراني2288
الحمدالي2289 2011ذكرحماةصورانموس 07 31NoNo 31NoNo-07-2011ذكرحماةصورانموسى الحمدالي2289
31NoNo-07-2011ذكرحماةصوراناحمد عوض محمد علي2290
31NoNo-07-352011ذكرحماةصورانعبدالعزيز محمد ديب وھبي2291
31NoNo-07-252011ذكرحماةصورانعوض محمد فاتح اإلبراھيم2292 م إل ح
31NoNohttp://youtu.be/g82zLM7v7cU-07-82011طفلة- انثىحماةصورانغدير موسى الحمدلي2293
31NoNo-07-332011ذكرحماةصورانغزوان مصطفى قسوم2294
31NoNo-07-192011ذكرحماةالصابونيةعبدالعزيز نشأت أبو عماش2295

ة طفلةلطل 31NoNo-07-172011طفلحماةكرم الحورانيطلحة خميس2296
31NoNo-07-2011ذكرحماةاحمد نصر2297
31NoNo-07-2011ذكرحماةالحاضرفراس طھماز2298
الباشا2299 أحمد 2011ذكرحماةعصام 07 31NoNohttp://youtu be/s013cF2cPQ0 31NoNohttp://youtu.be/s013cF2cPQ0-07-2011ذكرحماةعصام أحمد الباشا2299
31NoNohttp://youtu.be/OWWeiRje0qc-07-2011ذكرحماةفارس فھد الناعم2300
31NoNohttp://youtu.be/U1yHyJn6FEw-07-2011ذكرحماةالجراجمةخالد الحامض2301
31NoNohttp://youtu.be/aIWc8u-07-2011ذكرحماةاحمد فاروق2302 uiMs pرروق y _
31NoNo-07-2011ذكرحماةطارق تركماني2303
31NoNo-07-2011ذكرحماةنزار عبد هللا2304
31NoNo-07-2011ذكرحماةفايز العزي2305

ذ 31NoNohttp://youtu.be/S6d0FZvpeDA-07-2011ذكرحماةعمر المصري2306
31NoNo-07-2011ذكرحماةالقصوركمال محمد الشمالي2307
31NoNo-07-2011ذكرحماةطارق المليح2308
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31NoNo-07-2011ذكرحماةمحمد الحاتم2309
31NoNohttp://youtu.be/Tjuvu6UhlGA-07-2011ذكرحماةاحمد فرھود2310
31NoNo-07-2011ذكرحماةحمزة المنجد2311
اف2312 2011ذكاةف 07 31NN 31NoNo-07-2011ذكرحماةفھد عساف2312
31NoNo-07-2011ذكرحماةعصام موسى2313
31NoNohttp://youtu.be/NnJ6PlXlG1Q-07-2011ذكرحماةعالء سلوم2314
العباد2315 31NoNo-07-2011ذكرحماةاحمد 31NoNo-07-2011ذكرحماةاحمد العباد2315
31NoNohttp://youtu.be/jQ_jb9vYTTE-07-2011ذكرحماةشاھر الجيزي2316
31NoNohttp://youtu.be/fApBBI52Lw8-07-2011ذكرحماةاحمد المواس2317
31NoNohttp://youtu.be/-BvsmC-biQ8-07-2011ذكرحماةمسلم محمد جرجومي2318 ي pم y
31NoNo-07-2011ذكرحماةالكرامةايمن بسام علواني2319
31NoNohttp://youtu.be/1sU0GYUdIUY-07-412011ذكرحماةطيبة اإلمامھيثم نجيب عبد الرحمن2320
31NoNo-07-2011ذكرحماةصورانيوسف عبد الرحمن الفارس2321
األ2322 ل 2011ذكاةخل 0 31 31NoNo-07-2011ذكرحماةصورنحسن خليل األحمد2322
31NoNo-07-352011ذكرحماةصورانفايز عبدو الشيخ2323
31NoNo-07-312011ذكرحماةصورانفتح هللا محمود الفارس2324
علي2325 محمد 31NoNo-07-382011ذكرحماةصوراناحمد 31NoNo-07-382011ذكرحماةصوراناحمد محمد علي2325
31NoNo-07-2011ذكرحماةالجالءمحمود طرشة2326
31NoNohttp://youtu.be/OWWeiRje0qc-07-2011ذكرحماةالحاضرمحمد نصر قطاش2327
31NoNo-07-302011ذكرحماةكرم الحورانياحمد طلحت خميس2328 ي م
31NoNo-07-2011ذكرحماةايمن برادعي2329
31NoNo-07-2011ذكرحماةمصعب حمدي2330
31NoNo-07-2011ذكرحماةمحمد ناصيف2331

ا ف ا ذاةف 31NoNo-07-2011ذكرحماةصفوان فرزات2332
31NoNo-07-2011ذكرحماةمحمد العموري2333
31NoNo-07-2011ذكرحماةحسام الشمالي2334
قبش2335 2011ذكرحماةالجراجمةقتيبة 07 31NoNohttp://youtu be/GN7tN7UvUh4 31NoNohttp://youtu.be/GN7tN7UvUh4-07-2011ذكرحماةالجراجمةقتيبة قبش2335
31NoNo-07-2011ذكرحماةغياث رشيد الحاج أحمد2336
31NoNohttp://youtu.be/OWWeiRje0qc-07-2011ذكرحماةالجالءحسن محمود سعد2337
31NoNohttp://youtu.be/Q-07-2011ذكرحماةعمر العزي2338 HP8tCgNI4 pي y _ g
31NoNohttp://youtu.be/924LdY-ZKaQ-07-2011ذكرحماةبشر غنامة2339
31NoNohttp://youtu.be/DyCnlsyQL3s-07-52011طفلة- انثىحماةصورانغدير الجلطة2340
31NoNo-07-2011ذكرحماةصورانمحمد عز الدين الطباش2341

ل ذةةهللا 31NoNo-07-2011ذكرحماةتمانعةعبدهللا صويلح2342
31NoNo-07-2011ذكرحماةشعثةعامر فصيح الصالح2343
31NoNo-07-2011ذكرحماةحسان شرابي2344
غنام2345 2011ذكرحماةتمام 07 31NoNohttp://youtu be/62NhPs3yUNU 31NoNohttp://youtu.be/62NhPs3yUNU-07-2011ذكرحماةتمام غنام2345
31NoNo-07-262011ذكرحماةوضاح خالد العوير2346
31NoNo-07-2011ذكرحماةنادر قطان2347
31NoNo-07-2011ذكرحماةميالد دغمش2348 ري
31NoNo-07-312011ذكرحماةمأمون خالد العوير2349
31NoNo-07-502011ذكرحماةحماهعزو السقا2350
31NoNo-07-462011ذكرحماةموركقدور خالد الحلبي2351

ذقط 31NoNo-07-432011ذكرحماةمحردة زالقياتمحمد طاھر الصيادي2352
31NoNo-07-372011ذكرحماةمصياف - حكر عتقعلي محمد خليل2353
31NoNo-07-332011ذكرحماةموركعبدالحكيم عبدالكريم الخالد2354
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31NoNohttp://youtu.be/GmitTZFyn0U-07-2011ذكرحماةمجھول الھوية2355
31NoNohttp://youtu.be/GmitTZFyn0U-07-2011ذكرحماةمجھول الھوية2356
31NoNo-07-2011ذكرحماةوليد الطرشة2357

http://youtu.be/Ym831qqOFQEشام - حماة - شھيد مجھول الھوية في صوران 31NoNo7-31-07-2011ذكرحماةصورانمجھول الھوية2358

http://youtu.be/GvjW6c_4Ycoشام - حماه - شھيد مجھول الھوية 01NoNo8-1-08-2011ذكرحماةمجھول الھوية2359
http://youtu.be/SSznhRlKJTwشھيد مجھول الھوية حماة 01NoNo2011-8-1-08-2011ذكرحماةمجھول الھوية2360 ھوي ھويرجھو جھو pھي y
01NoNo-08-2011ذكرحماةانس رحمون2361
01NoNo-08-2011ذكرحماةياسر نشار2362
أصيب البارحة عندما أطلق عليه ا...01NoNo-08-2011ذكرحماةصورانعوض محمد الجالب2363

ة ذذق 01NoNohttp://youtu.be/iy_HZkXKNK4-08-222011ذكرالالذقيةالسكنتوريسعيد محمد زھدان2364
01NoNo-08-212011ذكرالالذقيةالسكنتوريعالء علي2365

01NoNohttp://youtu.be/YZbONswBWu-08-2011ذكرحماةعمار فضل حلبية2366
QQ

01NoNohttp://youtu.be/LfCZQAGP-Ic-08-222011ذكرحماةمصطفى حمو2367
01NoNohttp://youtu.be/t28ugQzBgE8-08-2011ذكرحماةالحميديةخالد عادل الشيخ موسى2368
01NoNo-08-222011ذكرحماةالحميديةعبدالحسيب طعمة2369
01NoNo-08-172011طفلة - انثىحماةضحى صوراني2370
01NoNo-08-132011طفلحماةھاني عبد المنعم الشيخ علي2371
01NoNo-08-2011ذكرحماةمشاععبدالقادر شنتوت2372
ة2373 قد د أ 2011ذكاةان 08 01NN 01NoNo-08-2011ذكرحماةحسان أحمد قدورة2373
01NoNohttp://youtu.be/6YS3fnir4JQ-08-2011ذكرحماةسليمان بركاوي2374
01NoNo-08-2011ذكرحماةالحميديةفجر طعمة2375
قدور2376 مشاعمحمد / الملعب 01NoNohttp://youtu-08-2011ذكرحماةجنوب be/-a59ru VZ7k /01NoNohttp://youtu.be-08-2011ذكرحماةجنوب الملعب / مشاعمحمد قدور2376 a59ru_VZ7k
01NoNo-08-492011ذكرريف دمشقالكسوةعبدالفتاح المظلوم2377
01NoNohttp://youtu.be/fJ1vMBYDoDk-08-302011ذكرادلبسرمينزياد عمر حصوة2378
01NoNo-08-2011ذكرحمصالحولةجميل ميسر عكش2379
01NoNo-08-2011ذكرحمصالحولةعادل عبدالدايم سليمان2380
يعمل سائق سرفيس تم اطالق النار...01NoNo-08-2011ذكرحمصالرستنبسام المطلق2381
الشھيد متزوج و له اوالد و يعمل...01NoNo-08-352011ذكرحمصالرستنمحمد حسين الشحود2382

http://youtu.be/bH7MTP_Cg2Uاصيب برصاصة ببطنه في مظاھرة شا...01NoNo-08-192011ذكرحمصاحمد بسام الفاخوري2383

01NoNo-08-242011ذكرحمصعدنان عبدالباقي عبدالدايم2384
01NoNo-08-102011ذكر-طفلدير الزورإبراھيم يوسف الخلف2385 يو يم زورإبر لير ر
01NoNo-08-2011ذكردير الزوراحمد محمود شاشان2386
01NoNo-08-2011ذكرريف دمشقالزبدانيوسام عالءالدين2387
أو أحمد بسام البقاعي01NoNo-08-2011ذكرريف دمشقعربيناحمد بشار البقاعي2388

أذ أو تيسير غياث القالش01NoNo-08-2011ذكرريف دمشقعربينتيسير ديب القالش2389
01NoNo-08-2011ذكرريف دمشقعربينحسن ياسين حسون2390
ابن عبدالعزيز المبخر01NoNo-08-2011ذكرريف دمشقعربينعبدالرحمن عبدالعزيز المبخر2391
المرج2392 بشير دمشقعربينعبدالصمد 2011ذكرريف 08 01NoNo 01NoNo-08-2011ذكرريف دمشقعربينعبدالصمد بشير المرجي2392
01NoNohttp://youtu.be/JjvYruPlhIs-08-2011ذكرريف دمشقعربينعبدالعزيز المبخر2393
01NoNo-08-2011ذكرريف دمشقعرطوزحمزة شبيب2394
01NoNo-08-2011ذكرريف دمشقعرطوزراتب الحاج حمود2395 و395 ج ب وزر قر 0رري 08 0NoNo
http://youtu.be/2Gobz4vgkDYفتح النار عليھم أثناء مرورھم ب...02NoNo-08-2011ذكرحمصالرستنحسين طالس2396
http://youtu.be/rjhqLbWBkUgفتح النار عليھم أثناء مرورھم ب...02NoNo-08-2011ذكرحمصالرستنحكم فريج2397
http://youtu.be/rqvGrljIV1Iرصاصة في القلب02NoNo-08-152011ذكر-طفلريف دمشقالمعضميةمحمد إبراھيم بلة2398
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أبو خالد02NoNo-08-2011ذكرريف دمشقدارياعماد الشربجي2399
02NoNo-08-2011ذكرريف دمشقعربينسامر أنور الحشاش2400
02NoNo-08-312011ذكرحماةموركمحمد نور إبراھيم الدالي2401
الشقق2402 302011ذكاةا 08 02NN 02NoNo-08-302011ذكرحماةياسين الشققي2402
02NoNohttp://youtu.be/zZHeeZo675k-08-2011ذكرحماةغسان علي السيد2403

02NoNohttp://youtu.be/LECsTUdU4Qg-08-352011ذكرحماةفيصل عدي2404

02NoNo-08-2011ذكرحماةضاحية ابي الفداءعبدالعليم عبدالرحمن عروب2405
02NoNo-08-2011ذكرحماةالقصورفاتح عدنان كتيل2406
02NoNohttp://youtu.be/0BnDFckb8hY-08-2011ذكرحماةالقصورخالد عدنان كتيل2407

ذهللا 02NoNo-08-2011ذكرحماةعبدهللا عبدالجبار العتر2408

02NoNo-08-2011ذكر- طفلحماةعبدالسالم معتوق2409
مقبرة في احد منازل حماة واسم الشھيد موثق في تصوير تقرير 

القناة االلمانية للصحفية صوفيا عمارة. واصيب الطفل وابوه 
القلب ف برصاصة يحمله برصاصة في القلبيحمله

03NoNo-08-2011انثىحماةندى خالد اليوسف2410
03NoNo-08-162011طفلة - انثىحماةبيان المصري2411
الحميد2412 03NoNo-08-72011طفلحماةمحمد ي2412 72011ل  08 03NoNo
03NoNo-08-2011ذكرحماةحسن تاجا2413
03NoNo-08-2011ذكرحماةجھاد تركاوي2414
03NoNo-08-2011ذكرحماةالفرايهمصطفى الزعبي2415

ة 03NoNohttp://youtu.be/ijOB-y26iJQ-08-282011ذكرحماةقحمانيةماھر عبد الرحمن عبد الرحمن2416
03NoNo-08-202011ذكرحماةصفوان المصري2417
03NoNo-08-2011ذكرحماةيوسف صالح الرجب2418
الرحمون2419 2011ذكرادلبجرجنازعبدالمجيد 08 03NoNo 03NoNo-08-2011ذكرادلبجرجنازعبدالمجيد الرحمون2419
مطلق النار ھو الشبيح أحمد الحج...03NoNo-08-2011ذكرالرقةإبراھيم عطية2420
مطلق النار ھو الشبيح أحمد الحج...03NoNo-08-2011ذكرالرقةمحمد العبدهللا2421
قبارو2422 محمود ...03NoNo-08-92011أنثى-طفلالالذقيةبراءة قبل من غادر ناري بطلق إصابتھا رو2422 ب و  ء  ليبر 92011ى 08 03NoNo... بل ن  ر  ري  ق  ھ ب ب إ
03NoNo-08-2011ذكرالالذقيةجبلةاحمد صبري عكو2423
له من االوالد اثنان ذكور و ثال...03NoNo-08-372011ذكرحمصالحولةراتب محمد حمادة2424
03NoNo-08-112011ذكر-طفلحمصتلبيسةعثمان عمر العطوان2425
http://youtu.be/ID0iuo4kmhgإصابة مباشرة في القلب بواسطة ق...03NoNo-08-222011ذكردمشقالميدانخالد الفاكھاني2426
03NoNo-08-262011ذكردمشقالميدانعامر بدرالدين بزازة2427
http://youtu.be/swO9EKZhz7Mابو عبده ، استشھد تحت التعذيب03NoYes-08-2011ذكرريف دمشقدومافھد علي عدنان الخجا2428
جفخ2429 د صتدح 302011ذكح 08 04NN 04NoNo-08-302011ذكرحمصتدمرحمود مجفخ2429
04NoNo-08-2011ذكردير الزورالبوكمالمن عائلة طعيسان2430
04NoNohttp://youtu.be/ut0fz6nWuS8-08-192011ذكردرعانوىعمران رياض السلمان الجھماني2431
السويداني2432 ناصر محمد اث...04NoNo-08-2011ذكردرعانوىمحمود الظھر من خرجت القلب في http://youtu.be/cpeXFLuEujwطلقة ي2432 وي ر  2011رروىو   08 04NoNo... ھر  ن  رج  ب  ي   http://youtu.be/cpeXFLuEujw
04NoNo-08-2011ذكردمشقالميدانعامر صالحاني2433
استشھاد أحد الشباب على ايدي ال...04NoNo-08-2011ذكردير الزورالبوكمالمحمد نجم السيد طه2434
04NoNo-08-2011ذكرريف دمشقالضميرمحمد خالد عثمان القاضي2435
04NoNo-08-2011ذكرحماةطه أحمد زودة2436

04NoNo-08-12011انثى - طفلةحماةابنة غالية عباس2437
أطفال خدج في الحضانة  ماتوا بسبب انقطاع الكھرباء في 

مشفى األسد الطبي 
 

http://youtu.be/eBcasrT_ z0
 

 

ندن
-  ل

ان 
إلنس

ق ا
حقو

ة  ل
وري

الس
كة 

لشب
 ا

Syri
an

 N
etw

ork
 fo

r H
um

an
 R

igh
ts 

- L
on

do
n



04NoNo-08-12011طفلة - انثىحماةبنت اميرة الخضر2438
أطفال خدج في الحضانة  ماتوا بسبب انقطاع الكھرباء في 

مشفى األسد الطبي 
 

http://youtu.be/eBcasrT_ z0

ف ا الك انقطا ا ات ضانة ال ف خ أطفال
04NoNo-08-12011طفل - ذكرحماةابن براء عجاج2439

أطفال خدج في الحضانة  ماتوا بسبب انقطاع الكھرباء في 
مشفى األسد الطبي 

 
http://youtu.be/eBcasrT_ z0

أسود2440 محمد 04NoNo-08-322011ذكرالالذقيةعصام 04NoNo-08-322011ذكرالالذقيةعصام محمد أسود2440
05NoNo-08-2011ذكرالالذقيةالرمل الجنوبيمحمد حسن مصطفى2441
05NoNo-08-312011ذكرحماةخطاباحمد إبراھيم الطوز2442
05NoNo-08-2011ذكرحماةعامر الطيب موسى الشيخ موسى2443 خ
05NoNo-08-2011ذكرحماةباب قبليمحمد شحود السقا2444
05NoNo-08-2011ذكرحماةحسن عابدين2445
05NoNo-08-2011ذكرحماةغسان غنام2446

ز ذكاةال 05NoNo-08-352011ذكرحماةعبدالمعين عزي2447

05NoNohttp://youtu.be/YqdmRV6QimA-08-2011ذكرحماةموسى الشيخ موسى2448

الشمالي2449 اكرم 05NoNo-08-252011ذكرحماةانس ي2449 رم  252011رس  08 05NoNo
05NoNo-08-2011ذكرحماةالحميديةسامر الخرط2450
05NoNo-08-2011ذكرحماةمحمد العثمان2451
05NoNohttp://youtu.be/2cHEnh4fiKc-08-2011ذكرادلبمحمد السيد عيسى2452

أة http://youtu.be/7SDUF-y7hRoبعد إصابته يوم الخميس برأسه من...05NoNo-08-2011ذكرحمصالبياضةزياد بدوي عزالدين2453
http://youtu.be/snknAbhK3UUارتقى اليوم بعد عدة أيام على إ...05NoNo-08-2011ذكرحمصالقصيرماھر رعد2454
أو فواز سمعان ، مسيحي05NoNo-08-2011ذكرحمصباب السباعفائز سمعان2455
محمداه2456 محمد ن 2011ذكرحمصح 08 05NoNohttp://youtu be/upKRVlYCe6k 05NoNohttp://youtu.be/upKRVlYCe6k-08-2011ذكرحمصحسن محمد محمداه2456
http://youtu.be/_su4QnqUJRwأو حمزة أصالن ، بالقذف المدفعي...05NoNo-08-252011ذكرحمصحمزة درويش2457
http://youtu.be/YIS4suMzxNgأو عبدالجواد أنيس السباعي05NoNo-08-432011ذكرحمصعبدالجواد أمين السباعي2458
عجوب2459 ياسين 05NoNohttp://youtu.be/glEE0BlzDVE-08-2011ذكرحمصكنان جوب2459 ين  2011رصن ي 08 05NoNohttp://youtu.be/glEE0BlzDVE
05NoNohttp://youtu.be/Q_DoYrf5G8o-08-152011ذكر-طفلدمشقالميدانعالء ياسين2460
عسكري ، أھالي جاسم قامو بتشيع ...24YesNo-08-2011ذكردرعاجاسمبسام عبدالھادي الحلقي2951
من سكان الدرخبية أثناء مروره م...24NoNo-08-402011ذكردرعاغباغبمحمد غليون2952
تعرض شھيدنا البطل لطلق ناري من...24NoNo-08-2011ذكردرعانصيببالل الراضي الشريف2953
قناة العربية - دمشق - شھيد في ...24NoNo-08-292011ذكردمشقالميدانشادي خالد عرق2954
24NoNo-08-2011ذكردير الزورعبدالرحمن عيسى الھجر2955
ن2956 د ةل الزا طفلادلل 152011ذك 08 25NN 25NoNo-08-152011ذكر-طفلادلبجبل الزاويةوليد رحمون2956
من قرية الحمامة التابعة لجسر ا...25NoNo-08-2011ذكرادلبجسر الشغورمصطفى عمر قرمش2957
الجيش يحاصر الرستن و يمنع الدخ...25NoNo-08-2011ذكرحمصالرستنمجھول الھوية2958
السلومي2959 تمام السلوم25NoNo-08-2011ذكرحمصالعدويةعبدهللا أو األمن برصاص ي2959 و م  2011رصويب  08 25NoNoوم و  ن  أل ص  بر
وجد على مفرق كفرعايا البارحة ل...25NoNo-08-282011ذكرحمصباباعمروحسام الزعبي2960
استشھاد المجند العريف محمد حسن...25YesNo-08-2011ذكردرعاإنخلمحمد حسن الخضر2961
قصف كثيف بنيران الدبابات على ا...25NoNo-08-2011أنثىدير الزورالشحيلمجھول الھوية2962
25NoNo-08-2011ذكردير الزوربالل عدنان قويدر خلف2963
25NoNo-08-2011ذكرحماةصورانعبدهللا مصطفى الشاقير2964
25NoNo-08-352011ذكرحماةعبدالرحمن مدللة2965
ان2966 ش ةلةد 2011ذكالالذق 08 25NN 25NoNo-08-2011ذكرالالذقيةجبلةمحمد شعبان2966
26NoNo-08-472011ذكرحماةحربنفسهنواف محمد إسماعيل2967
http://youtu.be/Oq032LJmK7kواصابة العديد من المتظاھرين بأ...26NoNo-08-2011ذكرادلبكفرنبلاحمد إبراھيم البيور2968
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http://youtu.be/JekKciy1SRkتوفي في حمص24NoNo-09-2011ذكرحلباخترينمصطفى زينو3441
24NoNohttp://youtu.be/AxXY0ei2Sa0-09-2011ذكرريف دمشقدومامحمود خضير3442
24NoNohttp://youtu.be/AjsD0WMa2kc-09-2011ذكرحمصالقصيرعبدالجواد جمول3443
ل3444 ظ ف 2011ذكالقال 09 24NN 24NoNo-09-2011ذكرحمصالقصيرعبدالحفيظ جمول3444
24NoNohttp://youtu.be/U0ehD7nQMbI-09-2011ذكرحمصالقصيرعالء محمود سليم الزھوري3445
24NoNohttp://youtu.be/GpEKlDZm1X0-09-2011ذكرحمصالقصيرمالك الزھوري3446
الزھوري3447 24NoNo-09-2011ذكرحمصالقصيرعبدالكريم 24NoNo-09-2011ذكرحمصالقصيرعبدالكريم الزھوري3447
24NoNohttp://youtu.be/U0ehD7nQMbI-09-142011ذكر-طفلحمصالقصيرعدنان محمود الزھوري3448
24NoNo-09-2011ذكرحمصالقصيرمحمود عودة3449
24NoNohttp://youtu.be/U0ehD7nQMbIp-09-332011ذكرحمصالقصيررائد محمود حسيان3450 y
24NoNo-09-2011ذكرحمصالقصيرمحمود عبدالكريم  الزھوري3451
24NoNohttp://youtu.be/L40Rr1-sQSs-09-2011ذكرحمصالقصيرمعن الكنج3452
24NoNo-09-2011ذكرحمصالقصيرزكريا الشامي3453
34 ان4 ال اخال الش 2011ذكة 09 24 24NoNo-09-2011ذكرحمصجورة الشياحخالد المھباني3454
24NoNohttp://youtu.be/rbajVR1Qc7M-09-2011ذكرريف دمشقحرستامحمد الحلبوني3455
24NoNo-09-2011ذكرريف دمشقحرستادياب خباز3456
علوش3457 زھير منشق24YesNo-09-2011ذكرحمصالخالديةإياد مجند مجند منشق24YesNo-09-2011ذكرحمصالخالديةإياد زھير علوش3457
24NoNohttp://youtu.be/S3NLig8mHA0-09-2011ذكرحمصتلبيسةماجد الباشا3458
24NoNohttp://youtu.be/1GwIUrEK1E4-09-2011ذكرحمصالقصيرربيع نصر الزھوري3459
22NoNo-10-2011ذكرريف دمشقمضايامحمد أحمد النموس3953
22NoNo-10-2011ذكرريف دمشقمضاياعلي أحمد النموس3954
22NoNo-10-2011ذكرحماةالحواشمحمد محي الدين الشاھر3955
22NoNohttp://youtu.be/-kL9-B0fKf4-10-2011ذكرحماةكفرزيتامحمد عبد الحسيب العبيدان3956

ة انثاةق 22NoNo-10-322011انثىحماةعبير قيمة3957
23NoNohttp://youtu.be/OOKqyljqnTQ-10-262011ذكرحماةقلعة المضيقخالد عبد هللا خير هللا3958
23NoNo-10-2011ذكرحماةقليديناحمد صادر كيالني3959
عليوي3960 علي الصھريةجمال المضيق 392011ذكرحماةقلعة 10 23NoNo 23NoNo-10-392011ذكرحماةقلعة المضيق - الصھريةجمال علي عليوي3960
23NoNohttp://youtu.be/I7gZhK-ECCg-10-2011انثىحماةزينب السقا3961
23NoNohttp://youtu.be/Gh_skyJVqHA-10-2011ذكرحمصبالل سرور3962
تحت التعذيب23NoYes-10-2011ذكرحمصفتحي الحسامي3963 ي ي
23NoNo-10-2011ذكرحمصباب تدمرمن عائلة شوفان3964

23NoNohttp://youtu.be/mOnUZGCzZR-10-2011ذكرحمصالبياضةطارق االحدب3965
Q

فاضل3966 عبدهللا ال صالبياضةج 2011ذكح 10 23NNhttp://youtu be/yw2Nnr OfZ4 23NoNohttp://youtu.be/yw2Nnr-OfZ4-10-2011ذكرحمصالبياضةجمال عبدهللا فاضل3966
تحت التعذيب23NoYes-10-2011ذكرحمصالخالديةعدنان مصطفى الدويك3967
متأثرا بجروحه جراء التعذيب23NoYes-10-2011ذكرحمصديربعلبةمحمود الحميد جاسم3968
التالوي3969 الشاميطالب 23NoNo-10-2011ذكرحمصكرم وي3969 يب  2011رصرم  10 23NoNo
23NoNo-10-2011ذكرحمصديربعلبةعبدالرحمن العثمان3970
23NoNo-10-2011ذكرادلبفليونعبدالكريم رسالن عيدي3971
23NoNo-10-2011ذكرريف دمشقدوماحميد عربش3972
23NoNohttp://youtu.be/hbphHNnwdvs-10-2011ذكرريف دمشقدارياطالب يوسف السمرة3973
تحت التعذيب23NoYes-10-2011ذكردرعاكفر شمسمحمد يونس ابو شاھين3974
23NoNo-10-2011ذكردرعاالجيزةاحمد ابراھيم الخليل الطبيشي3975
الخط3976 دهللا ال زةد عاال 2011ذكد 10 23NN 23NoNo-10-2011ذكردرعاالجيزةمحمد العبدهللا الخطيب3976
23NoNo-10-2011ذكرحماةقلعة المضيقخالد خيرهللا3977
23NoNo-10-2011ذكردير الزورثامر محمد الغثيث3978
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24NoNo-10-2011ذكرحمصماجد البويضاني3979
شھيدة عمرھا 40 سنة. من خان شيخون (إدلب)24NoNo-10-2011انثىادلبخان شيخونمجھول الھوية3980
شھيدة عمرھا 16 سنة. من خان شيخون (إدلب)24NoNo-10-162011انثى - طفلةادلبخان شيخونمجھول الھوية3981
ال3982 2011ذكاةكل 10 24NN 24NoNo-10-2011ذكرحماةموركعلي الحسين3982
24NoNo-10-2011ذكرحماةمصياف - الحريكناصر طاھر إبراھيم3983
24NoNo-10-2011ذكرحماةمصياف - الصارميةعلي درغام علوش3984
داغستاني3985 خالد 24NoNo-10-2011ذكرحمصالبياضةاحمد 24NoNo-10-2011ذكرحمصالبياضةاحمد خالد داغستاني3985
24NoNo-10-232011ذكرحمصالبياضةعبداللطيف غازي شتيوي3986
24NoNohttp://youtu.be/_QMaJtsnRrw-10-2011ذكرحمصالخالديةايمن حبوس3987
24NoNo-10-2011ذكرحمصجب الجندليحمدان فرحان الھالل3988 ي
24NoNohttp://youtu.be/d9ZA3EAAa9E-10-2011ذكرحمصجب الجندليمحمد العموري3989

05NoYes-08-2011ذكردير الزورصالح محمد صالح الرحيبي2461
اعتقل واعدم بطريقة الخازوق -تحت 

التعذيب
 

http://youtu.be/PZv7YpuM2Ng
 

http://youtu.be/u837e9O0Kjoاثناء محاولتھم تخليص طفل كان ا...05NoNo-08-2011ذكرريف دمشقالضميرمحمد يوسف عيسى2462
http://youtu.be/loRjWx7UbGQاثناء محاولتھم تخليص طفل كان ا...05NoNo-08-2011ذكرريف دمشقالضميرمحمد ھزيم فتح هللا2463
الرفاعي2464 دمشقالقابونغسان اعت05NoNo-08-2011ذكرريف بعد منزله أمام مقتوالً http://youtuوجد be/ZvtNZeXLj6g http://youtu.be/ZvtNZeXLj6gوجد مقتوال أمام منزله بعد اعت...05NoNo-08-2011ذكرريف دمشقالقابونغسان الرفاعي2464
05NoNohttp://youtu.be/LAhjwQ4lC6s-08-202011ذكرريف دمشقالمعضميةمحمد جابر2465

http://youtu.be/36HEMMuX_Sإثر تعرضه لألصابه بنيران الشبي...05NoNo-08-162011ذكر-طفلريف دمشقدومامحمد بشير قاقيش2466
A

http://youtu.be/8EW7PBAXcQايمن الشريف كان ُملھم الثّوار ...05NoNo-08-2011ذكرريف دمشقعربينايمن احمد الشريف2467
M

05NoNo-08-2011ذكرريف دمشقعربينياسر الشيخ قويدر2468
سعدالدين2469 محمد الخالد06NoNo-08-652011ذكرحمصالخالديةعبدالرحمن حي القاھرة بشارع استشھد استشھد بشارع القاھرة حي الخالد...06NoNo-08-652011ذكرحمصالخالديةعبدالرحمن محمد سعدالدين2469
06NoNo-08-2011ذكرحمصالغوطةمحمود محسن اللبابيدي2470
06NoNo-08-372011ذكردرعاالحراكباسل السالمات2471
http://youtu.be/Si3nRP7Figoأو محمد مصطفى بكر06NoNo-08-2011ذكرريف دمشقالضميرمحمد بكر القاضي2472

http://youtu.be/YqdmRV6QimAنتيجة إصابته برصاصة في رأسه ال...06NoNo-08-302011ذكرريف دمشقدومامحمد علي الشيخ2473

06NoNo-08-2011ذكرحماةكشفاحمد حسن المبيض2474
الكليب2475 عمر 2011ذكرحماةفراس 08 06NoNo 06NoNo-08-2011ذكرحماةفراس عمر الكليب2475
امه  رويده06NoNo-08-2011ذكرحماةعماد محمد سعيد مصري2476
جدته رويده06NoNo-08-2011ذكرحماةعبدالرزاق مصري2477

يه2478 شا وفق انةبالل اةحو 252011ذكح 08 06NNويده http://youtuجدته be/bms8yHsSP1Q http://youtu.be/bms8yHsSP1Qجدته رويده06NoNo-08-252011ذكرحماةحورانةبالل موفق شاميه2478

07NoNo-08-2011ذكرادلبإبراھيم يوسف شحود2479
07NoNohttp://youtu.be/hqPhXx84Yb0-08-2011ذكرادلبحسان سليمان2480
ض2481 ع ان ل ع د 2011ذكادلان 08 07NNالتش أثنا د تش ا استشھد أثناء التشييع07NoNo-08-2011ذكرادلبحسان محمد عمر سليمان عوض2481
07NoNohttp://youtu.be/Fvl8ObBqRaI-08-2011ذكرادلبعالء محمود مشلح2482
07NoNo-08-2011ذكرادلبمحمد أحمد المحمود2483
عبدالھادي2484 التشييع07NoNo-08-142011ذكر-طفلادلبمحمد أثناء استشھد طفلادلبمحمد عبدالھادي2484 142011ذكر 08 07NoNoاستشھد أثناء التشييع
http://youtu.be/l9VTdLBzBuUاستشھد أثناء التشييع07NoNo-08-222011ذكرادلبمحمد مصطفى غريب2485
07NoNo-08-2011ذكرحمصالحولةاحمد العزرو2486
http://youtu.be/TwlhvtnYPwUاستشھد في اجتياح الحولة بتاريخ...07NoNo-08-2011ذكرحمصالحولةاحمد محمد القاسم2487

http://youtu.be/N3SRRITRbDUوابنته ندى07NoNo-08-2011ذكرحمصالحولةاحمد رسالن2488

07NoNohttp://youtu.be/TwlhvtnYPwU-08-2011ذكرحمصالحولةاسامة حمو2489
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07NoNo-08-2011أنثىحمصالحولةامل مصطفى بربر2490
أخ الشھيد طارق سالمة07NoNo-08-2011ذكرحمصالحولةإياد سالمة2491
07NoNo-08-2011ذكرحمصالحولةحسام عبدالكريم العلوش2492
ال2493 لةا 2011ذكال 08 07NN 07NoNo-08-2011ذكرحمصالحولةحسام المحمد2493
07NoNo-08-2011ذكرحمصالحولةحسن إبراھيم أبوقرون2494
07NoNo-08-2011ذكرحمصالحولةخالد عبدهللا حميدان2495
سالمة2496 سالمة07NoNo-08-2011ذكرحمصالحولةطارق إياد الشھيد أخ أخ الشھيد إياد سالمة07NoNo-08-2011ذكرحمصالحولةطارق سالمة2496
07NoNo-08-212011ذكرحمصالحولةعامر محمد التمر2497
07NoNo-08-2011ذكرحمصالحولةعامر محمود الدياب2498
07NoNohttp://youtu.be/nuHQEIVKtgMp-08-2011ذكرحمصالحولةعبادة موسى السماعيل2499 y g
07NoNo-08-2011ذكرحمصالحولةعبدالرؤوف أسعد القاضي2500
07NoNo-08-2011ذكرحمصالحولةعبدالقادر عبدالواحد2501
07NoNo-08-2011ذكرحمصالحولةعبداللطيف عباس2502
2 ا03 ط لةال 2011ذكال 08 0 07NoNo-08-2011ذكرحمصالحولةعبدالمعطي حميدان2503
07NoNo-08-2011ذكرحمصالحولةعدنان عبدالباقي القاسم2504
07NoNohttp://youtu.be/TwlhvtnYPwU-08-252011ذكرحمصالحولةعالء محمد دعميش2505
التمر2506 حسن 07NoNohttp://youtu-08-102011ذكر-طفلحمصالحولةعلي be/TwlhvtnYPwU 07NoNohttp://youtu.be/TwlhvtnYPwU-08-102011ذكر-طفلحمصالحولةعلي حسن التمر2506
07NoNo-08-2011ذكرحمصالحولةعلي إبراھيم دعميش2507
07NoNo-08-2011ذكرحمصالحولةعلي محمد دعميش2508
07NoNo-08-2011ذكرحمصالحولةعمار داؤود2509
07NoNohttp://youtu.be/EQZObS-Sg9o-08-2011ذكرحمصالحولةمحمد خير السمان2510
07NoNo-08-2011ذكرحمصالحولةمحمود الذياب2511
07NoNo-08-2011ذكرحمصالحولةمحمود أسعد القاضي2512

ا لةالفتا ذال 07NoNo-08-2011ذكرحمصالحولةمحمود عبدالفتاح دياب2513
07NoNo-08-2011ذكرحمصالحولةمحمود حسين سعدالدين2514
ابنة أحمد رسالن07NoNo-08-162011أنثى-طفلحمصالحولةندى أحمد رسالن2515
السليمان2516 2011أنثحمصالحولةھاجرمصطف 08 07NoNoالشوق أبو http://youtuابنة be/TwlhvtnYPwU http://youtu.be/TwlhvtnYPwUابنة أبو الشوق07NoNo-08-2011أنثىحمصالحولةھاجرمصطفى السليمان2516
http://youtu.be/XP3lMxDm84gبعد انشقاقه الذي لم يتم عليه س...07NoNo-08-2011ذكرحمصالرستنفادي الكسم2517
07NoNo-08-2011ذكردير الزورإبراھيم عبدالعزيز الحسن2518
07NoNo-08-2011ذكردير الزوراحمد البسمار2519
07NoNo-08-182011ذكردير الزوراحمد الشكال2520
07NoNo-08-2011ذكردير الزوراحمد الكردي2521
استشھد في دير الزور07NoNo-08-2011ذكرحمصاحمد المشھداني2522

لذلل ف ش استشھد في   دير الزور07NoNo-08-2011ذكرحلباحمد المنجد2523
07NoNo-08-302011ذكردير الزوراحمد حسن النجار2524
07NoNo-08-2011ذكردير الزوراحمد زويد الھجين2525
جمال2526 عل الزوراحمد 2011ذكردير 08 07NoNo 07NoNo-08-2011ذكردير الزوراحمد علي جمال2526

http://youtu.be/QoD83RzRbhAاستشھد في دير الزور07NoNo-08-182011ذكرحلباحمد قشقارة2527

07NoNo-08-2011ذكردير الزوراحمد رفاعي نورالدين2528
07NoNo-08-2011ذكردير الزوراديب إسماعيل الحمود2529
07NoNo-08-2011ذكردير الزوراسامة عبدالرحمن السطو2530
07NoNo-08-2011ذكردير الزوراسامة الكردي2531
د2532 ال ل اع ا د الزا 2011ذكد 08 07NN 07NoNo-08-2011ذكردير الزوراسد اسماعيل المحمد2532
07NoNo-08-2011أنثىدير الزوراسماء الياس2533
07NoNo-08-2011ذكردير الزورامجد عمر الحلبي2534

 

ندن
-  ل

ان 
إلنس

ق ا
حقو

ة  ل
وري

الس
كة 

لشب
 ا

Syri
an

 N
etw

ork
 fo

r H
um

an
 R

igh
ts 

- L
on

do
n



07NoNo-08-2011ذكردير الزورامير انس الحريري2535
07NoNo-08-2011ذكردير الزورامين احمد ابوشكير2536
07NoNo-08-2011ذكردير الزوربسام خالد الخلف2537
ال2538 شا 2011ذكالزا 08 07NN 07NoNo-08-2011ذكردير الزوربسام بشار العبد2538
07NoNo-08-2011ذكردير الزوربسمة الخلف2539
07NoNo-08-2011ذكردير الزورتركي عبدالعزيز األحمد2540
قربى2541 الزورتيسير 07NoNo-08-2011ذكردير 07NoNo-08-2011ذكردير الزورتيسير قربى2541
07NoNo-08-2011ذكردير الزورجسار الحمد2542
الملقب بأبو حدبد07NoNo-08-2011ذكردير الزورجھاد العمر2543
07NoNo-08-2011ذكردير الزورحاوي عبدهللا العلي2544 ي ي
07NoNo-08-2011ذكردير الزورحبيب إبراھيم األسعد2545
07NoNo-08-2011ذكردير الزورحداد شويش المحمد2546
07NoNo-08-2011ذكردير الزورحربي الجاسم2547
2 طاطا48 2011ذكالزا 08 ا0 قل ختل مختل عقليا07NoNo-08-2011ذكردير الزورحسان بطاطا2548
07NoNo-08-2011ذكردير الزورحسن جواد الحجازي2549
07NoNo-08-2011أنثىدير الزورحنان لحام المحمد2550
األفندي2551 تيسير الزورخالد 07NoNo-08-2011ذكردير 07NoNo-08-2011ذكردير الزورخالد تيسير األفندي2551
07NoNo-08-2011ذكردير الزورخالد البربوري2552
07NoNohttp://youtu.be/_VnT9aqhS8w-08-2011ذكردير الزورخالد الخلف2553
07NoNo-08-2011ذكردير الزوررضوان فراس الموسى2554 ى
07NoNo-08-32011أنثى-طفلدير الزوررھام المحمد2555
07NoNo-08-72011أنثى-طفلدير الزورسارة العبدهللا2556
07NoNo-08-2011ذكردير الزورسالم عادل المكي2557

ال ا ال ذالا 07NoNo-08-2011ذكردير الزورسامر عبدالباري المحمد2558
07NoNo-08-2011ذكردير الزورسراب الخليف2559
07NoNo-08-2011ذكردير الزورسطام المنھل2560
إبراھيم2561 الزورسعاد طفلدير 22011أنث 08 07NoNoالمحمد ھدى الشھيدة طفلة طفلة الشھيدة ھدى المحمد07NoNo-08-22011أنثى-طفلدير الزورسعاد إبراھيم2561
07NoNo-08-2011أنثىدير الزورسمر أحمد2562
07NoNo-08-2011أنثىدير الزورسمر عبدالرحمن2563
07NoNo-08-2011ذكردير الزورسمير المحمد2564
07NoNo-08-122011ذكر-طفلدير الزورسندس رضوان2565
07NoNo-08-2011ذكردير الزورسيد بكدوش2566
07NoNo-08-2011ذكردير الزورشھاب صالح المحمد2567

ة ل ثلة لأ طال لغ أل ق قام األمن الغادر بإطالق الرصاص...07NoNo-08-2011أنثىدير الزورصبحة الخرابة2568
07NoNo-08-2011ذكردير الزورصالح ساھر األحمد2569
07NoNo-08-2011ذكردير الزورطلعت فتوح2570
العل2571 عبدهللا الزورطيف 2011ذكردير 08 07NoNo 07NoNo-08-2011ذكردير الزورطيف عبدهللا العلي2571
07NoNo-08-2011ذكردير الزورعبدالباسط محمود2572
07NoNo-08-2011ذكردير الزورعبدالحق عبدالنور2573
07NoNo-08-2011ذكردير الزورعبدالرحمن الحوراني2574 ي ور زورر رير
الملقب بالخنجر07NoNo-08-2011ذكردير الزورعبدهللا الجدي2575
07NoNo-08-2011ذكردير الزورعبدهللا القھوجي2576
07NoNo-08-2011ذكردير الزورعدنان حسين المسعود2577

ذف 07NoNohttp://youtu.be/9W21ukwlmwo-08-2011ذكردير الزورعدي فياض2578
07NoNo-08-2011ذكردير الزورعكاب خليفة الفالح2579
07NoNo-08-2011ذكردير الزورعمر حسين الجيسي2580
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07NoNo-08-352011ذكردير الزورعيد محمد المحمود2581
07NoNo-08-2011ذكردير الزورفراس عبيد الحمود2582
07NoNo-08-2011ذكردير الزورفھد قصي الجاھد2583
زا2584 ال 2011ذكالزا 08 07NN 07NoNo-08-2011ذكردير الزورماجد الھزاع2584
07NoNo-08-2011ذكردير الزورمحمد ثائر األحمد2585
07NoNo-08-2011ذكردير الزورمحمد علي الدرويش2586
الصالح2587 فراس الزورمحمد باللورد07NoNo-08-2011ذكردير الملقب الملقب باللورد07NoNo-08-2011ذكردير الزورمحمد فراس الصالح2587
ابن الشھيد عيد محمد المحمود07NoNo-08-2011ذكردير الزورمحمد عيد محمد المحمود2588
07NoNo-08-2011ذكردير الزورمحمد عمر الناصر2589
07NoNo-08-2011ذكردير الزورمحمود عبدالرحمن2590
07NoNo-08-2011ذكردير الزورمصعب الياس األحمد2591
أبو النار07NoNo-08-2011ذكردير الزورمصعب التيسير2592
07NoNo-08-2011ذكردير الزورمنتصر يزن الطيب2593
2 األشق94 2011ذكالزن 08 0 07NoNo-08-2011ذكردير الزورمھند األشقر2594

http://youtu.be/h7ZvWqmFDKcاستشھد بسبب قصف مدفعي على منزل...07NoNo-08-2011ذكردير الزورنضال يوسف الفحل2595

الحديد2596 حامد الزورنھار 07NoNo-08-2011ذكردير ي596 ر زورھ 0رير 08 07NoNo
07NoNo-08-2011أنثىدير الزورھدلة أحمد الطيف2597
07NoNo-08-422011أنثىدير الزورھدى المحمد2598
07NoNo-08-2011ذكردير الزورھشام الفحل2599
07NoNo-08-2011ذكردير الزورھشام عمر الناصر2600
07NoNo-08-2011ذكردير الزوريوسف ادريس إياد2601
07NoNo-08-622011ذكرحماةنوال داغوم2602
عي2603 الرحمن عبد 322011ذكرحماةالعامريةفراس 08 08NoNo 08NoNo-08-322011ذكرحماةالعامريةفراس عبد الرحمن عيسى2603
08NoNo-08-322011ذكرحماةحلفايامصطفى عبد الحميد صيادي2604
08NoNo-08-232011ذكرحماةحلفاياعلوان محمد حمشو2605
السعيد2606 علي 08NoNo-08-242011ذكرحماةحلفاياصالح ي2606 ي  242011ريح  08 08NoNo
http://youtu.be/_y7PJjaWO_Eاستشھد تحت التعذيب ، يذكر أن ا...08NoYes-08-352011ذكرحمصتامر سليمان الياسين2607
بطلقة قناص أصابت عينه عند الحا...08NoNo-08-2011ذكرحمصطارق محمد محمود2608
ابن اخت فاروق الشرع08NoNo-08-2011ذكردرعااحمد البتك2609
08NoNo-08-2011ذكردرعاامجد القيق2610
http://youtu.be/qH7SPJtWsdgتم اليوم تسليم جثمان الشھيد بإ...08NoNo-08-202011ذكردرعامحمد منھل الكراد2611
08NoNo-08-2011ذكردرعامحمد الكميتي2612
دات2613 الع عاعن 2011ذكد 08 08NNح ألھل يكات التب التھان http://youtuنزف be/X1xdnWWtLdQ http://youtu.be/X1xdnWWtLdQنزف التھاني و التبريكات ألھل ح...08NoNo-08-2011ذكردرعامعن العودات2613
08NoNo-08-2011ذكردرعاوجدي رضوان الفشتكي2614
08NoNohttp://youtu.be/_MgdL4CJIfE-08-172011أنثى-طفلدير الزوردعاء يحيى الشاھر الھزاع2615
الشرتح2616 عثمان ب...09NoNo-08-2011ذكرادلبحسين يعمل وھو أمس يوم بالرأس أصيب ح2616 ر ن  2011ربين  08 09NoNo...ل ب و ي س و س يوم  ر يب ب
09NoNo-08-2011ذكرادلببنشاحمد عبدالجواد العريض2617
09NoNohttp://youtu.be/AXdPLC78oLU-08-2011ذكرادلببنشحذيفة وليد الخطيب2618
09NoNo-08-2011ذكرالالذقيةانس محمد انيس شيخ موسى2619
http://youtu.be/TwlhvtnYPwUكفرالھا : قامت عناصر من الشبيح...09NoNo-08-2011ذكرحمصجالل سالمة2620
http://youtu.be/iDcu5zGwAsEمتزوج وله 3 اطفال...تم اعتقاله...09NoYes-08-2011ذكرحمصجھاد عبارة2621
استشھد تحت التعذيب ، أستاذ جام...09NoYes-08-342011ذكرحمصخالد وليد مراد2622
ة2623 ا ع ان 2011ذكل 08 09NNف شف ال تشھد ا تلد http://youtuن be/9qH4lORpMcU http://youtu.be/9qH4lORpMcUمن تلدو ، استشھد المشفى في حمص...09NoNo-08-2011ذكرحمصسليمان عبارة2623
أردني الجنسية ومن عشيرة بني خا...09NoNo-08-202011ذكرجنسيات اخرىاالردنطارق محمد الخالدي2624
كفرالھا : قامت عناصر من الشبيح...09NoNo-08-2011ذكرحمصولـيد محي الدين سعدالدين2625
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http://youtu.be/7QakR6OTz-4استشھد متأثرا بجراح يوم أمس09NoNo-08-2011ذكردمشقعربينمحمد رسالن2626

09NoNo-08-2011أنثىدير الزوررجاء بربر2627
بمجرد اطاللھا من باب المنزل استشھدت  ولدى محاولة اخوھا 
محمد بربر سحب جثتھا تم اطالق النار عليه حيث سقط فوقھا   

اطفال لثالثة ا ة والشھيدة ام لثالثة اطفالالش
أو محمد وحيد09NoNo-08-2011ذكردير الزورمحمد بربر2628
09NoNohttp://youtu.be/g8FR90MjULs-08-2011ذكرريف دمشقزملكاروحي فايز النداف2629
حمادي2630 محمد 09NoNo-08-182011ذكرحماةصورانعبدالحكيم 09NoNo-08-182011ذكرحماةصورانعبدالحكيم محمد حمادي2630
09NoNo-08-42011طفلة - انثىحماةصورانمروة عوض حمادي2631
09NoNo-08-302011انثىحماةصورانإلھام محمد حمادي2632
09NoNo-08-2011ذكرحماةاألميريهيحيى محمود عرواني2633 ي
09NoNo-08-52011طفلة - انثىحماةصورانيارا حيان الفارس2634
09NoNo-08-272011انثىحماةصورانيمنى عبد الستار حاج محمود2635
09NoNo-08-172011طفلحماةحلفايااحمد ايمن رجب الحسن2636

ا ااذ ذكاةلفا 09NoNo-08-222011ذكرحماةحلفايامعاذ سويدان2637
09NoNo-08-2011ذكرحماةالصابونيةزكريا جنيد2638
09NoNo-08-72011طفلة-انثىحماةطيبة اإلمامعفراء أحمد القناص2639
هللا2640 العبد كالل اإلمامعامر 09NoNo-08-182011ذكرحماةطيبة 09NoNo-08-182011ذكرحماةطيبة اإلمامعامر كالل العبد هللا2640
09NoNo-08-92011طفلة - انثىحماةطيبة اإلمامثناء أحمد القناص2641
09NoNo-08-152011طفلة- انثىحماةطيبة اإلمامنور أحمد القناص2642
09NoNo-08-2011ذكرحماةصورانرضوان الراضي2643 ي
09NoNo-08-2011انثىحماةصورانإلھام دوداني2644
09NoNo-08-222011انثىحماةصوراناحالم انس بكور2645
09NoNo-08-2011ذكرحماةصورانجمعة الدالي2646

خ الش ا ال ذاةاطالل 09NoNo-08-282011ذكرحماةصورانطالل عبد الرزاق الشيخ2647
09NoNo-08-102011طفلحماةصورانمحمود الفارس2648
09NoNo-08-2011ذكرحماةصورانعارف عبد الدوداني2649
عبود2650 232011انثحماةصورانفاطمة 08 09NoNo 09NoNo-08-232011انثىحماةصورانفاطمة عبود2650
09NoNo-08-2011انثىحماةصورانخيرية أحمد الدالي2651
استشھد ھو وزوجته وولده، وبقي اثنان09NoNo-08-382011ذكرحماةصورانرضوان عبد الكريم سليمان2652
09NoNo-08-2011ذكرحماةصورانفايز رضوان سليمان2653
09NoNo-08-2011ذكرحماةصورانعبدالحميد عبدالقادر الشيخ2654
09NoNo-08-2011ذكرحماةصورانعبدو حسين جلطه2655
09NoNo-08-2011ذكرحماةطيبة اإلمامعادل شكري القناص2656

ةذة شف ف ة للط ة ق من قرية اللطامنة في مشفى مدينة...09NoNo-08-452011ذكرحماةمحمد سعد2657
09NoNo-08-112011انثى - طفلةحماةطيبة اإلمامسناء أحمد القناص2658
09NoNo-08-22011طفلحماةصورانيوسف رضوان سليمان2659
خليل2660 أمين الجنوبولھان 302011ذكرالالذقيةالرمل 08 10NoNo 10NoNo-08-302011ذكرالالذقيةالرمل الجنوبيولھان أمين خليل2660
رصاص عشوائي أثناء اقتحام الحي10NoNo-08-2011حمصباباعمروغسان دوش2661
10NoNo-08-162011طفلحماةجنوب الملعبعبدالرحمن خياط2662
10NoNo-08-222011انثىحماةجنوب الملعبفردوس شاھين البرازي2663 زي بر ي و بر وب ىج
10NoNo-08-2011ذكرحماةاألندلسمحمد أحمد نصر البني2664
http://youtu.be/ur7GXENlurIأستاذ فلسفة10NoNo-08-502011ذكرادلبتفتنازمحمد مصطفى غزال2665
10NoNo-08-2011أنثىادلبسرمينعائشة العلو2666

ذ 10NoNo-08-2011ذكرحمصباب السباععبدالجواد عبارة2667
أم فرحان شمدين10NoNo-08-2011أنثىحمصباباعمرومجھول الھوية2668
10NoNo-08-2011ذكرحمصباباعمروثائر الجوري2669
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10NoNo-08-2011ذكرحمصباباعمروخالد السعود2670
10NoNo-08-2011ذكرحمصباباعمروخالد السوسلي2671
10NoNo-08-2011ذكرحمصباباعمروخالد الفريج2672
ل2673 ال ف اش 2011ذكا 08 10NN 10NoNo-08-2011ذكرحمصباباعمروشعف العلوين2673
نتيجة القصف العشوائي لبابا عمر...10NoNo-08-2011أنثىحمصباباعمروشمسة األسمر2674

الخالد2675 العب كرة شباب نادي الكرامة استشھد إثر تلقيه عدة رصاصات 10NoNo-08-2011ذكرحمصباباعمروعبدالباسط
أ أثناء عودته من التدريب إلى منزله في حي بابا عمرو10NoNo-08-2011ذكرحمصباباعمروعبدالباسط الخالد2675

10NoNohttp://youtu.be/k2cH6eCoZ7g-08-2011ذكرحمصباباعمروغسان محمد الدوش2676
10NoNo-08-2011ذكرحمصباباعمروفرحان شمدين2677
10NoNohttp://youtu.be/HVwiLJGX7DE-08-2011ذكرحمصباباعمروماھر الخالد2678
10NoNo-08-2011ذكرحمصباباعمرومحمد الحلواني2679
10NoNohttp://youtu.be/idFwXJUYC7Q-08-322011ذكرحمصباباعمرومحمود الغنطاوي2680

ال اف ذذكا الت ت تش httا // t b /lM2 W tAk http://youtu.be/lM2qsqWntAkاستشھد تحت التعذيب10NoYes-08-2011ذكرحمصباباعمرومرھف جودت السيد2681
أصيب برصاصة متفجرة في كبده أثن...10NoNo-08-162011ذكر-طفلريف دمشقسقباباسل أبوالجوز2682
http://youtu.be/yz7W5Pqdjckقامت قوات االمن الغادرة بمداھم...11NoNo-08-302011ذكرالالذقيةتفيلعمار قدور2683

ذة 11NoNohttp://youtu.be/Wv8Wg0eYJDk-08-262011ذكرحمصالبياضةاحمد حسن عروق2684

شھيد طفل خرجت أحشاءه11NoNo-08-102011ذكر-طفلحمصالقصيرمجھول الھوية2685
11NoNo-08-2011ذكرحمصالقصيرمن عائلة  بكور2686

ة 11NoNo-08-2011ذكرحمصالقصيرمن عائلة حرفوش2687
11NoNo-08-2011ذكرحمصالقصيرمن عائلة حالق2688
11NoNo-08-2011ذكرحمصالقصيرمن عائلة  شحادة2689
الواو2690 ن 2011ذكرحمصالقصيرح 08 11NoNoمرھف http://youtuأبو be/Umh2SDI3sH0 http://youtu.be/Umh2SDI3sH0أبو مرھف11NoNo-08-2011ذكرحمصالقصيرحسن الواو2690
11NoNo-08-2011ذكرحمصالقصيرحمزة شحود2691
11NoNo-08-2011ذكرحمصالقصيرغازي عيوش2692
جمول2693 بالل11NoNo-08-2011ذكرحمصالقصيرمحمد http://youtu.be/sr1ZosPأبو BPE ول2693 2011رصير ج 08 11NoNoل http://youtu.be/sr1ZosP_BPEبو ب
11NoNo-08-2011ذكرحمصالقصيرمحمود الكنج2694
11NoNo-08-62011ذكر-طفلحمصالوعريحيى سليمان أحمد الكليب2695
http://youtu.be/DYZulp6tmmUقتل على ايدي االمن لرفضه اطال...11NoNo-08-2011ذكرحمصديربعلبةسليمان المرعي2696
http://youtu.be/eRCE7xELwbEاغتالته يد الغدر والخيانة بطري...11NoNo-08-252011ذكردير الزورعبيدة الصياح2697
11NoNo-08-702011ذكرحماةحي طريق حلبصالح فدعين2698
11NoNohttp://youtu.be/rDpIa3hY1eY-08-332011ذكرحماةسلمية شماليةرائد أحمد عاشور2699
اك2700 اةالقصناص 402011ذكح 08 12NN 12NoNo-08-402011ذكرحماةالقصورناصر باكير2700
12NoNo-08-412011ذكرحماةحي طريق حلبناصر عبد العزيز بوالد2701
12NoNo-08-2011ذكرحماةالقصوربالل الشققي2702
عارف2703 ...12NoNo-08-2011أنثىادلببنشقمر بھا أصيبت التي بجراحھا متأثرة ر2703 شر  2011ىبب 08 12NoNo... يب بھ ي  ھ  ر بجر
12NoNo-08-2011ذكرادلبخان شيخوناحالم النديم2704
12NoNo-08-2011ذكرحلباحمد بابلي2705
استشھد نتيجة رصاصة في الرأس خ...12NoNo-08-2011ذكرحلبزاھر زاھر العلي2706
أو حمد عمر مصطفى ، توفي متأثرا...12NoNo-08-2011ذكرحلبعمر مصطفى2707
12NoNo-08-2011ذكرحلبمحمد حسين حمام2708
http://youtu.be/28X9Sh3ZoQsتم قنصه من على باب جامع العدوي...12NoNo-08-2011ذكرحمصالعدويةإياد بيرقدار2709
ع2710 د ال ان طفلل 72011ذك 08 12NNا ال ا قد كان ن الناز حي النازحين وكان قد اصيب البار...12NoNo-08-72011ذكر-طفلحمصيحيى سليمان الجدوع2710
http://youtu.be/ufyD6QRIqCwإصابته بطلق ناري في الخاصرة وت...12NoNo-08-332011ذكردير الزوراسامة مرعي البشعان2711
12NoNohttp://youtu.be/sHhS-JF-nIg-08-722011ذكردير الزورصالح الھايس2712
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12NoNo-08-442011ذكردير الزورعبدهللا قاسم العمر الباشر2713
12NoNo-08-162011ذكر-طفلدير الزورعبدهللا ماھر الفرج2714
12NoNohttp://youtu.be/_DNPkzeMzsk-08-72011ذكر-طفلدير الزورمحمد عبدهللا2715
الل2716 قط اا شقا 2011ذكف 08 12YNة الش قتلته httك // t b / U3 OESUkDI http://youtu.be/wU3vOESUkDIعسكري قتلته الشبيحة12YesNo-08-2011ذكرريف دمشقدارياسامي قط اللبن2716
12NoNohttp://youtu.be/hqW6cFcrfJU-08-2011ذكرريف دمشقدومابسام عادل الطوخي2717
12NoNohttp://youtu.be/7O6h1ufiog4-08-2011ذكرريف دمشقدوماخالد جھاد السليك2718
كريم2719 أديب دمشقدومافاطمة إطال12NoNo-08-262011أنثىريف نتيجة الحي بالرصاص http://youtuأصيبت be/Zv89StNLLjc http://youtu.be/Zv89StNLLjcأصيبت بالرصاص الحي نتيجة إطال...12NoNo-08-262011أنثىريف دمشقدومافاطمة أديب كريم2719
12NoNo-08-2011ذكرريف دمشقدومامحمد البلطجي2720
12NoNohttp://youtu.be/xjyvB0P862I-08-162011ذكر-طفلريف دمشقدومامحمد ياسين البيطار2721
12NoNo-08-232011ذكرريف دمشقسقباعبدهللا سلمان حمود2722
12NoNohttp://youtu.be/pouOox7cjVE-08-2011ذكردير الزورالحاج صالح الھايس2723
13NoNo-08-2011ذكرالالذقيةاحمد زمو2724
http://youtu.be/PdKihOpwJ-Yجراء إطالق النار من قبل األمن13NoNo-08-172011ذكر-طفلالالذقيةعامر حماش2725
2 ا26 إ لةناظ 2011ذكال 08 ض13 ت لة ال ال أ ا بيان من أھالي الحولة : تعرضت س...13NoNo-08-2011ذكرحمصالحولةناظم إبراھيم2726
http://youtu.be/s34pyWbgrvwاعتقلته ميلشيات النظام مصاباً ...13NoYes-08-252011ذكرحمصالقصيرحسين محسن السمر2727
أصيب يوم األربعاء أثناء المجزر...13NoNo-08-2011ذكرحمصباباعمروعبدالكريم حسين المبارك2728
علي2729 السيد الزيتونحسام البريج13NoNo-08-322011ذكرحمصكرم http://youtuمن be/f366Hufe8HM http://youtu.be/f366Hufe8HMمن البريج13NoNo-08-322011ذكرحمصكرم الزيتونحسام السيد علي2729
في سجون الطواغيت13NoNo-08-2011ذكرحمصكفرالھاسمير أحمد عقول2730
http://youtu.be/IXq5tBDi1t4تم اسره عند إجتياح القوات العس...13NoNo-08-402011ذكرحمصكفرالھاعمر جوخدار2731
من تلدو ، أستاذ يعمل في المملك...13NoNo-08-2011ذكرحمصكفرالھالؤي عبدالحكيم العامر2732 م يي
تم اسره عند إجتياح القوات العس...13NoNo-08-292011ذكرحمصكفرالھاوائل العامر2733
من قرية علما و ذلك إثر إصابته ...13NoNo-08-2011ذكردرعاالمسيفرةوائل يوسف الغزاوي2734

http://youtu.be/MzO1m3KW1Cقتلته قوات األسد الخائنة أثناء...13NoNo-08-2011ذكردرعابصرى الشامياسين عدنان الدوس2735
Y

وس ن ين مي رى وررب
Y

http://youtu.be/ab6jjn8j5Vgعسكري13YesNo-08-2011ذكرريف دمشقدارياسمير شمايط2736
http://youtu.be/PcC2BwYMoGIمتأثراُ بجراحه بعد اطالق النار...13NoNo-08-202011ذكرريف دمشقداريامحمود عمر وھبة2737
ترو2738 سعيد 13NoNo-08-2011ذكرحماةالقصورفھد رو2738 ي  2011رورھ  08 13NoNo
13NoNo-08-142011طفلحماةجنوب الملعبشاھر مسعف العطار2739
http://youtu.be/MFMBIlV62bIالعثور على جثة الشھيد المفقود ...14NoNo-08-2011ذكرادلبجبل الزاويةخالد يوسف اليوسف2740
14NoNohttp://youtu.be/Jqh5safdQrA-08-2011ذكرادلبسرجةعباس الشيخ2741
14NoNo-08-52011ذكر-طفلادلبمخيم الريحانيةمحمد ياسر خلف2742
أبو مصعب14NoNo-08-2011ذكرالالذقيةالرمل الجنوبيمجھول الھوية2743
جثمانه في المستشفى الوطني14NoNo-08-2011ذكرالالذقيةالرمل الجنوبياحمد عزيز إسماعيل2744
نة2745 زيت د أح اعيل بإ الجن ل 322011ذكالالذقيةال 08 14NN 14NoNo-08-322011ذكرالالذقيةالرمل الجنوبيإسماعيل أحمد زيتونة2745
فلسطيني استشھد في الالذقية  الرمل الجنوبي14NoNo-08-2011ذكرجنسيات اخرىفلسطينتيسير الصعبي2746
14NoNo-08-2011ذكرالالذقيةالرمل الجنوبيخالد عبيد عبدهللا2747

د2748 نا ال ل ةال 2011ذكالالذق 08 14NNhtt // t b /HT MS9bD5b0 14NoNohttp://youtu.be/HTqMS9bD5b0-08-2011ذكرالالذقيةالرمل الجنوبيرامي عبيدي2748

14NoNo-08-2011ذكرالالذقيةالرمل الجنوبيعلي شبيب2749
14NoNo-08-2011ذكرالالذقيةالرمل الجنوبيفادي الحلبي2750
2 ا1 الش نفا ال ل ةال 2011ذكالالذق 08 14 14NoNo-08-2011ذكرالالذقيةالرمل الجنوبيفادي الشعار2751
طلقة في الرأس ، قام األمن والش...14NoNo-08-332011ذكرالالذقيةالرمل الجنوبيفراس محمد جمعة رفاعي2752
14NoNohttp://youtu.be/B1Ovof1pkLU-08-352011ذكرالالذقيةالرمل الجنوبيماھر رحماني2753
عجور2754 مصطفى الجنوبيماھر الرأس14NoNo-08-352011ذكرالالذقيةالرمل في طلقة طلقة في الرأس14NoNo-08-352011ذكرالالذقيةالرمل الجنوبيماھر مصطفى عجور2754
14NoNo-08-2011ذكرالالذقيةالرمل الجنوبيماھر حسيب عمرو2755
طلقة في الرأس14NoNo-08-282011ذكرالالذقيةالرمل الجنوبيمحمد جمال بعجر2756
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من قرية الناجية التابعة لجسر ا...14NoNo-08-2011ذكرالالذقيةالرمل الجنوبيمحمد عماد حماش2757
استشھد منشد الرمل محمد رسيم 14NoNo...23-08-232011ذكرالالذقيةالرمل الجنوبيمحمد رسيم2758
14NoNo-08-2011ذكرالالذقيةالرمل الجنوبيمحمد خالد زمو2759
أ2760 نطف ال ل ةال 2011ذكالالذق 08 14YNك ال تشف ال ف انه ث جثمانه في المستشفى العسكري14YesNo-08-2011ذكرالالذقيةالرمل الجنوبيمصطفى أيوب2760
14NoNohttp://youtu.be/ILO0UVTV-xw-08-2011ذكرالالذقيةالرمل الجنوبيمصطفى خلف2761
14NoNo-08-2011ذكرالالذقيةالرمل الجنوبينزار عبيد عبدهللا2762
عبيد2763 الجنوبينوار 14NoNo-08-2011ذكرالالذقيةالرمل 14NoNo-08-2011ذكرالالذقيةالرمل الجنوبينوار عبيد2763
14NoNo-08-552011ذكرالالذقيةالرمل الجنوبيھشام محمود شماط2764
14NoNo-08-2011ذكرالالذقيةالرمل الجنوبييوسف راغب جود2765
حي قنينص14NoNo-08-2011ذكرالالذقيةاحمد سليم مجبور2766 يم
فلسطيني استشھد في الالذقية  الرمل الجنوبي14NoNo-08-402011ذكرجنسيات اخرىفلسطينخالد سعد2767
استشھاد عائلة من الالذقية14NoNo-08-2011ذكرالالذقيةرمضان خضرو المحمد2768
حي الطابيات14NoNo-08-2011ذكرالالذقيةزياد عثمان كربوج2769
2 اش0 شة ةا 2011أنثالالذق 08 ا14 تش ا خض ضا ة ز زوجة رمضان محمد خضور ، استشھاد...14NoNo-08-2011أنثىالالذقيةعائشة عياش2770
حي السمكة14NoNo-08-2011ذكرالالذقيةعبدالرحمن عريجان2771
أب لطفلين14NoNo-08-252011ذكرالالذقيةعبدهللا أمون2772
الليل2773 أبو قنينص14NoNo-08-2011ذكرالالذقيةمحمود حي حي قنينص14NoNo-08-2011ذكرالالذقيةمحمود أبو الليل2773
14NoNo-08-2011ذكرالالذقيةمروان الحلبي2774
http://youtu.be/eHr99p0Rwdsاستشھدت جراء إطالق نار من قبل ...14NoNo-08-32011أنثى-طفلالالذقيةسكنتوريعال ياسر جبالوي2775

العل2776 حسين 2011ذكرحمصالحولةمحمد 08 14NoNoت ساعة قبل الشبيحة عصابات http://youtuقامت be/ZzMR7DAgAqY http://youtu.be/ZzMR7DAgAqYقامت عصابات الشبيحة قبل ساعة ت...14NoNo-08-2011ذكرحمصالحولةمحمد حسين العلي2776

استشھد يوم أمس في الالذقية، ال...14NoNo-08-2011ذكرحمصالرمل الجنوبيمحمود بشير حسناوي2777
http://youtu.be/ZqgyIjh0Igwصيدالني ، قضى تحت التعذيب في أ...14NoYes-08-2011ذكرحمصجمال ممدوح الفتوى2778
كراز2779 2011ذكرحمصزكريا 08 14NoNohttp://youtu be/YEkNkhljAKA 14NoNohttp://youtu.be/YEkNkhljAKA-08-2011ذكرحمصزكريا كراز2779
http://youtu.be/gv8tf-zEGPAحالق ، من مدينة نوى بعد معاناة...14NoNo-08-382011ذكردرعانوىمحمد عبدو المذيب2780

14NoNohttp://youtu.be/GHRq5682VyU-08-2011ذكرحمصالبياضةزكريا   كراز2781

14NoNo-08-322011ذكرالالذقيةالرمل الجنوبياسماعيل زيتونة2782
14NoNo-08-302011ذكرالالذقيةباسل محمد جمعة2783

14NoNohttp://youtu.be/5pMDxRxhmW-08-2011ذكرالالذقيةالرمل الجنوبيخالد الحلبي2784
U

يي
U

14NoNo-08-172011طفلالالذقيةالرمل الجنوبيحسن صالح فتاحي2785
14NoNo-08-2011ذكرالالذقيةالرمل الجنوبيمحمد حماش2786
14NoNohttp://youtu.be/OFwpPCdbI-M-08-332011ذكرالالذقيةالرمل الجنوبيمحمد عبارة2787 ر وبيب ج ل pرير y p
http://youtu.be/_xD1qoRhAkkمساعد رفض إطالق الرصاص على الم...15NoNo-08-2011ذكرحماةديب الصالح2788
15NoNohttp://youtu.be/qx-OQzl_K-0-08-292011ذكرالالذقيةمشروع القلعةمحمد يوسف شريقي2789
تم حرق ثالث جثث في ساحة الحرية...15NoNo-08-2011ذكرالالذقيةالرمل الجنوبيمجھول الھوية2790

ةة ةذذق ة ف ث ث تم حرق ثالث جثث في ساحة الحرية...15NoNo-08-2011ذكرالالذقيةالرمل الجنوبيمجھول الھوية2791
تم حرق ثالث جثث في ساحة الحرية...15NoNo-08-2011ذكرالالذقيةالرمل الجنوبيمجھول الھوية2792
استشھد مؤذن مسجد الغراف الشيخ ...15NoNo-08-2011ذكرالالذقيةالرمل الجنوبيعبدالرحمن عبدالرحمن2793
بكداش2794 502011أنثالالذقيةإلھام 08 15NoNoإ و بكداش إلھام السيدة http://youtuاستشھاد be/0gDXEO8H3fo http://youtu.be/0gDXEO8H3foاستشھاد السيدة إلھام بكداش و إ...15NoNo-08-502011أنثىالالذقيةإلھام بكداش2794
عم الشھيدة ندى حسن أبوالسعد15NoNo-08-2011ذكرالالذقيةخالد أبوالسعد2795
http://youtu.be/X5moqTIYHrsرصاصة في الرأس في شارع مشفى بح...15NoNo-08-412011ذكرالالذقيةرياض شاوي2796
15NoNo-08-282011ذكرالالذقيةبستان السمكةعلي محمود دنورة2797 ور797 و ني 80ريب 08 5NoNo
تمزيق الوجه بقنبلة مسماري15NoNo-08-222011ذكرالالذقيةمشروع القلعةاحمد الصوفي2798
من تلذھب15NoNo-08-2011ذكرحمصالحولةمجھول الھوية2799
من كفرالھا15NoNo-08-2011ذكرحمصالحولةابن عبدو الحسين2800
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برصاصة قناصة15NoNo-08-902011ذكرحمصالحولةعبدالصمد عبدالحي عبدالواحد2801
http://youtu.be/TwlhvtnYPwUمن كفرالھا15NoNo-08-202011ذكرحمصالحولةمعن محمود السواح2802
برصاص الشبيحة واألمن15NoNo-08-242011ذكرحمصالملعبعبدالكريم عبدالغني السيوفي2803
زاق2804 ال لات ن 222011ذكال 08 15NNا ة ز ف ة ا الف ة ش من عشيرة الفواعرة في مجزرة باب...15NoNo-08-222011ذكرحمصجب الجندليحاتم عبدالرزاق عبود2804
15NoNo-08-2011ذكرحمصممدوح وائل سليمان العوض2805
15NoNo-08-2011ذكرريف دمشقعرطوزاسامة عبدالحي2806
لحلح2807 حسن التعذيب15NoYes-08-2011ذكرحماةالمدينةزكريا أثر على استشھد استشھد على أثر التعذيب15NoYes-08-2011ذكرحماةالمدينةزكريا حسن لحلح2807
16NoNo-08-2011ذكرحماةالحميديةمحمد عقدة2808
16NoNohttp://youtu.be/9FrwcTf8oqQ-08-2011ذكرادلبمعرة مصرينساطع القاضي2809
يفلسطينية أم لطفلين  استشھدت في الالذقية16NoNo-08-222011أنثىجنسيات اخرىفلسطينندى حسن السعد2810 م
http://youtu.be/TX47LxgzSsQاستشھد البطل نبراس ياسن الصياح...16NoNo-08-262011ذكردير الزورنبراس ياسين الصياح2811
16NoNo-08-132011طفلالالذقيةالرمل الجنوبيمحمد جابر الشوحان2812

16NoNohttp://youtu.be/uk6FnXRWJhM-08-502011ذكرالالذقيةعين التمرةزكريا زفتاوي2813 pي y

16NoNo-08-2011ذكرالالذقيةالرمل الجنوبيخالد شريقي2814
17NoNohttp://youtu.be/R3I6nWHxvUQ-08-272011ذكرادلبجبل الزاويةعبدو أحمد الجزار2815
الصعبي2816 اخرىفلسطينماھر الالذقية17NoNo-08-282011ذكرجنسيات في استشھد فلسطيني 8 بي6 رىينر ي 80رج 08 7NoNoي ي ھ ي ي
17NoNo-08-2011أنثىالالذقيةالقلعةبدرية احمد نجار2817
استشھد تحت التعذيب الشديد17NoYes-08-2011ذكرالالذقيةإسماعيل جميل زرطيط2818
وصلنا خبر إحراق منزل الشھيد ال...17NoNo-08-2011ذكرحمصالحولةباسم عزالدين2819

ة 17NoNo-08-2011ذكرحمصالحولةعمار ھموش2820
17NoNo-08-2011ذكرحمصالحولةمحمد الحاتم2821
17NoNo-08-2011ذكرحمصالحولةيحيى اليوسف2822

17NoNohttp://youtu.be/0wmBvMsowg8-08-302011ذكرحمصالصفصافةجالل بالسم2823

باحدى قذائف المدرعات عند الحاج...17NoNo-08-172011أنثى-طفلحمصالقلعةرشا برھان العمار2824
17NoNohttp://youtu.be/PA5oiysRdNc-08-2011ذكرحمصالنازحينفراس النعيمي2825
17NoNohttp://youtu.be/C4kpt1b37co-08-272011ذكرحمصالنازحينمالك العمر2826
متزوج ولديه طفل صغير وقد تم إ...17NoNo-08-272011ذكرحمصباب تدمرعمر إبراھيم الزعبي2827
17NoNo-08-2011ذكرحمصباب دريبمصطفى الكن2828
اال2829 ال 2011ذكا 08 17NNhtt // t b /LL jk P RY 17NoNohttp://youtu.be/LLmqjkuPyRY-08-2011ذكرحمصباب السباعمحمد العمر2829
مداھمة لبعض المزارع القريبة من...17NoNo-08-142011ذكر-طفلحمصديربعلبةخالد أحمد السليمان2830
17NoNo-08-2011ذكرحمصديربعلبةمجمد ياسر زادة2831
قطيش2832 مصطفى مزعل 17NoNo-08-402011ذكرحماةكفرزيتامروان 17NoNo-08-402011ذكرحماةكفرزيتامروان مزعل مصطفى قطيش2832
18NoNo-08-212011ذكرحماةجماسة - عدياتحسين صالح العبود2833
18NoNo-08-2011ذكرالالذقيةرائد صوفي2834
18NoNo-08-2011ذكرالالذقيةراكان أندرون2835
استشھد تحت التعذيب الشديد18NoYes-08-2011ذكرالالذقيةنعيم سبع الليل2836
18NoNo-08-2011ذكرحمصباب دريبحسان سلمون2837
http://youtu.be/Uybeb89VUxsاستشھد عند مسجد المريجة برصاص...18NoNo-08-222011ذكرحمصباب السباعمحمد الفرا2838
افظ2839 2011ذكال 08 ف18 افظ ال ل ال تش httا // t b / j43 I6B4lQ http://youtu.be/qj43pI6B4lQاستشھد الصيدلي معد الحافظ في ص...18NoNo-08-2011ذكرحمصمعد الحافظ2839

http://youtu.be/8VeQWghSw2استشھد بعد حوالي ثالثة أسابيع ...18NoNo-08-682011ذكردرعاسليمان صالح أبازيد2840
Q

برصاص عناصر المخابرات الجوية أ...18NoNo-08-2011ذكرريف دمشقالرحيبةاحمد علي الحسين2841 ين8 يبي قر 0رري 08 8NoNo... جوي بر ر ص بر
توفي تحت التعذيب بعد أن اعتقل ...18NoYes-08-2011ذكرريف دمشقالرحيبةعاطف شحادة2842
في مدينة الرحيبة - القلمون لنح...18NoNo-08-2011ذكرريف دمشقالقلمونعلي الحسين2843
http://youtu.be/biOIXGn6KZEالعثور على جثامين الربعة شھداء...19NoNo-08-2011ذكرحمصالحولةاحمد الحالق2844
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العثور على جثامين الربعة شھداء...19NoNo-08-262011ذكرحمصالحولةامجد حوجك2845
19NoNo-08-2011ذكرحمصالحولةباسم الرحيل2846
العثور على جثامين الربعة شھداء...19NoNo-08-2011ذكرحمصالحولةبسام الحالق2847
ل2848 لةال 262011ذكال 08 19NNا ش ة ال ثا ل ث ال العثور على جثامين الربعة شھداء...19NoNo-08-262011ذكرحمصالحولةمحمد الحلبي2848
19NoNohttp://youtu.be/aQEip-4TYCc-08-2011ذكرحمصالخالديةعماد خاووج2849
اثر دخول القوات األمنية و اطال...19NoNo-08-202011ذكرحمصالخالديةفراس عبدالحليم بحالق2850
الغرة2851 19NoNohttp://youtu-08-2011ذكرحمصالخالديةمحمد be/bN5rFcMBL-o 19NoNohttp://youtu.be/bN5rFcMBL-08-2011ذكرحمصالخالديةمحمد الغرة2851 o
19NoNohttp://youtu.be/vVlOg-hprq0-08-602011ذكرحمصالخالديةمروان السقا2852
19NoNo-08-2011ذكرحمصالقرابيصسمير الحافظ2853
إثر إصابته بشظايا قنبلة قام ال...19NoNo-08-2011ذكرحمصالقصيرعلي فالحة الرجا2854 مي
اليوم صباحاً وعند محاولة عدد م...19NoNo-08-2011ذكرحمصباباعمرومجھول الھوية2855
http://youtu.be/hccd-ywyFwcأو محمد البويضاني19NoNo-08-242011ذكرحمصباباعمروخالد عدنان البويضاني2856
أو الوزير19NoNo-08-182011ذكرحمصباباعمروھيثم ممدوح الرفاعي2857

19NoNohttp://youtu.be/3vm__OWocVY-08-2011ذكرحمصتدمرخالد غصاب العنيزي2858

19NoNo-08-2011ذكرحمصتدمرسيف الدين توفيق القيم2859
السبع2860 19NoNo-08-2011أنثىحمصتدمرعفيفة بع860 0ىصري 08 9NoNo
19NoNo-08-2011ذكرحمصتدمرعمر قاسم جبارة2861
19NoNo-08-212011ذكرحمصتدمرنورس فريد الحافظ2862
19NoNo-08-172011أنثى-طفلحمصتدمرھيا الزعبي2863

ة ثالث جنود رفضوا إطالق النار19YesNo-08-2011ذكردرعاإنخلمجھول الھوية2864
أربع شھداء محتجزون في المسجد ا...19NoNo-08-2011ذكردرعاإنخلمجھول الھوية2865
ثالث جنود رفضوا إطالق النار19YesNo-08-2011ذكردرعاإنخلمجھول الھوية2866
الھوية2867 2011ذكردرعاإنخلمجھول 08 19YesNoالنار إطالق رفضوا جنود ثالث ثالث جنود رفضوا إطالق النار19YesNo-08-2011ذكردرعاإنخلمجھول الھوية2867
أربع شھداء محتجزون في المسجد ا...19NoNo-08-2011ذكردرعاإنخلمجھول الھوية2868
أربع شھداء محتجزون في المسجد ا...19NoNo-08-2011ذكردرعاإنخلمجھول الھوية2869
الفروان2870 ا...19NoNo-08-2011ذكردرعاإنخلنادر المسجد في محتجزون شھداء أربع ن2870 رو لر  2011ررإ 08 19NoNo... ج  ي  جزون  ھ  ربع 
19NoNo-08-2011ذكردرعاالحراكامير تركماني2871
19NoNo-08-2011ذكردرعاالحراكحسام جادهللا القداح2872

سالمات2873 محمد 19NoNohttp://youtu-08-2011ذكردرعاالحراكعبدالمنعم be/WmbpW51v07s ال2873 م   ا راب 2011ررا 08 19NoNohttp://youtu.be/WmbpW51v07s

19NoNo-08-2011ذكردرعاالحراكعماد نواف قومان2874
والد الشھيد وھو محمود الحريري ...19NoNo-08-2011ذكردرعاالحراكمحمد محمود عطية الحريري2875
السعد2876 بيت النافذة19NoNo-08-32011أنثى-طفلدرعاغباغبمن من قنصھا تم تم قنصھا من النافذة19NoNo-08-32011أنثى-طفلدرعاغباغبمن بيت السعد2876
19NoNo-08-2011ذكردرعاغباغبباسل أنور القاعد2877
إصابة مباشرة في القلب19NoNo-08-2011ذكردرعاغباغبجمال نظير العشيش2878
إصابة مباشرة في الرأس19NoNo-08-2011ذكردرعاغباغبعصام خليل عبود2879 يم
إصابة مباشرة في الراس وفي القل...19NoNo-08-2011ذكردرعاغباغبمحمد علي السمرة2880
أو أحمد بدري النجم19NoNo-08-142011ذكر-طفلدرعاغباغبمحمد بدر النجم2881
19NoNo-08-112011ذكر-طفلدرعاغباغبمحمد عمر شرف2882
اغال2883 2011ذكاغ 08 19 19NoNo-08-2011ذكردرعاغباغبمحمود محمد الجيرودي2883
19NoNo-08-722011ذكردرعانوىمطلق قداح2884
الملقب البيك19NoNo-08-822011ذكرريف دمشقحرستاباسم دياب رحيم2885
عبدالمجيد2886 موفق دمشقدومامحمد 19NoNo-08-312011ذكرريف 19NoNo-08-312011ذكرريف دمشقدومامحمد موفق عبدالمجيد2886
19NoNohttp://youtu.be/91dZ4xCTxnk-08-302011ذكرحماةمصيافمحمد أحمد وطفة2887
استشھاد شابين في بداما اثناء ن...20NoNo-08-2011ذكرادلببدامامجھول الھوية2888
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استشھاد شابين في بداما اثناء ن...20NoNo-08-2011ذكرادلببدامارضوان زليطو2889
استشھد على يد احد افراد الجيش ...20NoNo-08-2011ذكرادلبجرجنازسعيد الدغيم2890
أغتيل البطل الشھيد بأذن هللا د...20NoNo-08-322011ذكرادلبدركوشدريد عبدالعزيز جليالتي2891
خ2892 ن ز ةا 722011ذكالالذق 08 20NNال ة ا ا اث ه ا ا تاث متاثرا بجراحه اثر اصابة يوم ال...20NoNo-08-722011ذكرالالذقيةاحمد زرنيخ2892
20NoNo-08-2011ذكرالالذقيةعلي أبوزينب2893
من قرية بسامس بجبل الزاوية، ،ب...20NoNo-08-2011ذكرحلبإسماعيل محمد عبدالجليل2894
ايوب2895 20NoNohttp://youtu-08-2011ذكرحمصالرستناحمد be/KNloEDaC lU 20NoNohttp://youtu.be/KNloEDaC_lU-08-2011ذكرحمصالرستناحمد ايوب2895
20NoNo-08-2011ذكرحمصالرستنمحمود عبدالرحمن أيوب2896
20NoNo-08-2011ذكرحمصباباعمروعبدالباسط الطيار2897
ً  20NoNo16-08-2011حمصباباعمرومحمود صالح الصوفي2898 عاما ي ح
عراقي الجنسية - من سكان حي الح...21NoNo-08-192011ذكرجنسيات اخرىالعراقمصطفى عبدالحميد حسون2899
21NoNo-08-2011ذكردرعاالحراكمحمد إبراھيم السالمة السالمات2900
21NoNohttp://youtu.be/nulQR7ZVzkY-08-2011ذكرحماةمصيافمصطفى زينو2901
ن2902 ز 2011ذكاةافف 08 21 21NoNo-08-2011ذكرحماةمصيافموفق زينو2902
21NoNo-08-2011ذكرحماةمصيافايمن طه حسامو2903
21NoNo-08-2011ذكرحماةمصيافايھم الحرك2904
الجندي2905 المشفى22NoNo-08-2011ذكرالالذقيةمصطفى في لشھداء جثث 8 تتواجد تتواجد 8 جثث لشھداء في المشفى ...22NoNo-08-2011ذكرالالذقيةمصطفى الجندي2905
إصابة عدد كبير من األھالي الوا...22NoNo-08-2011ذكرحمصالوعر الجديدعالء أبواللبن2906
إصابة عدد كبير من األھالي الوا...22NoNo-08-12011ذكر-طفلحمصالوعر الجديدمجد عالء أبواللبن2907
أبو سلطان22NoNo-08-2011ذكرحمصباب السباعمجھول الھوية2908 ع
أبو نزار22NoNo-08-2011ذكرحمصباب السباعمجھول الھوية2909
أصيب بطلق ناري في الرأس بعد ه...22NoNo-08-2011ذكرحمصباب السباعاحمد عبدالخالق عودة2910
http://youtu.be/zU8jVBjpQ2kتفحم أربع جثث من القصف22NoNo-08-2011ذكرحمصمجھول الھوية2911

ة ال اذل ث ال ل اض ذ httالت // t b / U8jVBj Q2k http://youtu.be/zU8jVBjpQ2kالتعذيب واضح على الجثمان22NoYes-08-2011ذكرحمصمجھول الھوية2912
http://youtu.be/zU8jVBjpQ2kتفحم أربع جثث من القصف22NoNo-08-2011ذكرحمصمجھول الھوية2913
http://youtu.be/zU8jVBjpQ2kتفحم أربع جثث من القصف22NoNo-08-2011ذكرحمصمجھول الھوية2914
الھوية2915 2011ذكرحمصمجھول 08 22YesYesالموت حت تعذيبه تم منشق http://youtuعسكري be/zU8jVBjpQ2k http://youtu.be/zU8jVBjpQ2kعسكري منشق تم تعذيبه حتى الموت22YesYes-08-2011ذكرحمصمجھول الھوية2915
http://youtu.be/zU8jVBjpQ2kتفحم أربع جثث من القصف22NoNo-08-2011ذكرحمصمجھول الھوية2916
22NoNohttp://youtu.be/jCp5q5XYjkU-08-2011ذكرحمصحسين غزالة2917

األشقر2918 2011ذكرحمصمحمد 08 22NoNoالغفران جامع بجانب جثته http://youtuألقيت be/KH0c37UWeB4 http://youtu.be/KH0c37UWeB4ألقيت جثته بجانب جامع الغفران ...22NoNo-08-2011ذكرحمصمحمد األشقر2918

سقوط 8 شھداء برصاص األمن والشب...22NoNo-08-2011ذكرحمصساحة الحريةمجھول الھوية2919
سقوط 8 شھداء برصاص األمن والشب...22NoNo-08-2011ذكرحمصساحة الحريةمجھول الھوية2920
ية2921 الھ ل يةجھ الح صاحة 2011ذكح 08 22NNالش ن األ صاص ب شھداء 8 ط ق سقوط 8 شھداء برصاص األمن والشب...22NoNo-08-2011ذكرحمصساحة الحريةمجھول الھوية2921
سقوط 8 شھداء برصاص األمن والشب...22NoNo-08-152011ذكر-طفلحمصساحة الحريةمجھول الھوية2922
سقوط 8 شھداء برصاص األمن والشب...22NoNo-08-2011ذكرحمصساحة الحريةمن عائلة بريمان2923
مبارك2924 ھيثم الحريةاحمد والشب...22NoNo-08-2011ذكرحمصساحة األمن برصاص شھداء 8 سقوط ر2924 ب م  ي ري  2011رص  08 22NoNo...ب ن و أل ص  ء بر ھ و 8 
سقوط 8 شھداء برصاص األمن والشب...22NoNo-08-172011ذكر-طفلحمصساحة الحريةايمن مصطفى جوود2925
سقوط 8 شھداء برصاص األمن والشب...22NoNo-08-322011ذكرحمصساحة الحريةفؤاد أحمد ريحانية2926
سقوط 8 شھداء برصاص األمن والشب...22NoNo-08-2011ذكرحمصساحة الحريةنجيب وليد راغب2927
قام اليوم جيش االحتالل االسدي ...22NoNo-08-2011ذكردرعاغباغبمجھول الھوية2928
قامت عصابات االمن والشبيحة بأط...22NoNo-08-2011ذكردير الزورالبوكمالكسرى الشيخ موس2929
برصاص قناص أثناء مروره في أحد ...23NoNo-08-2011ذكرادلبكفرنبلعمر محمد سعيد الخطيب2930
الفا2931 عدنان دالقاد طفلتدع 122011ذك 08 23NNا الة د ع ش 10000 ن http://youtuاكث be/jdaahR4AcDY http://youtu.be/jdaahR4AcDYاكثر من 10000 مشيع بعد صالة ا...23NoNo-08-122011ذكر-طفلحمصتدمرعبدالقادر عدنان الفارس2931
http://youtu.be/x30anB4-yGIنزف لكم نبأ إستشھاد البطل يحيى...23NoNo-08-322011ذكردرعاإنخليحيى عزالدين الغوثاني2932
http://youtu.be/-pKTN1i_tQgتوفي باألمس متأثرا بجراحه بعد ...23NoNo-08-2011ذكردمشقالميدانصياح أحمد بدران2933
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استشھاد الشاب احمد الرمثان (23NoNo...17-08-172011ذكر-طفلدير الزورالعشارةاحمد الرمثان2934
23NoNo-08-2011ذكرحماةمحمد حسن الخضر2935
23NoNo-08-312011ذكرحماةكرنازمحمد عثمان عثمان2936
غل2937 ن ةشاطف 352011ذكالالذق 08 23NN 23NoNo-08-352011ذكرالالذقيةشارع بور سعيدديب مصطفى بندرغلي2937
24NoNo-08-2011ذكرحماةالحميديةصفوان زھرة2938
24NoNo-08-2011ذكرحماةالجراجمةبشير الھندي2939
زھرم2940 24NoNohttp://youtu-08-2011ذكرحماةمصطفى be/ewmGrPL25bg 24NoNohttp://youtu.be/ewmGrPL25bg-08-2011ذكرحماةمصطفى زھرم2940
http://youtu.be/KkuVrwhhs58أثار تعذيب الشھيد عدي سرماني ا...24NoYes-08-2011ذكرادلبخان شيخونعدي سرماني2941
إطالق نار كثيف متواصل لمدة ساع...24NoNo-08-2011ذكرحمصالرستنمجھول الھوية2942
عإطالق نار كثيف متواصل لمدة ساع...24NoNo-08-2011ذكرحمصالرستنمجھول الھوية2943
إطالق نار كثيف متواصل لمدة ساع...24NoNo-08-2011ذكرحمصالرستنمجھول الھوية2944
إطالق نار كثيف متواصل لمدة ساع...24NoNo-08-2011ذكرحمصالرستنمجھول الھوية2945
http://youtu.be/n8UqlrhF7Zsمن سكان حي المريجة ، حمص24NoNo-08-2011ذكرحمصباب السباعخضر جميل إدلبي2946
ل294 خل ةا 282011ذكتل 08 النا24 أطال اال ا ق قا قامت قوات االمن بأطالق النار ع...24NoNo-08-282011ذكرحمصتلبيسةعماد خليل دريعي2947
http://youtu.be/jgd_xQSnVakقامت قوات االمن بأطالق النار ع...24NoNo-08-242011ذكرحمصتلبيسةمحمود محمد علوش2948
قامت سيارة صفراء بإلقاء جثة مص...24NoNo-08-2011ذكرحمصمجھول الھوية2949
الحسين2950 حامد اصا24NoNo-08-2011ذكرحمصفارس و الحسين حامد فارس استشھاد استشھاد فارس حامد الحسين و اصا...24NoNo-08-2011ذكرحمصفارس حامد الحسين2950
26NoNohttp://youtu.be/ovJlxhghLNc-08-2011ذكرادلبكفرنبلعبدهللا حمود الداني2969
http://youtu.be/4mfnlTXSS5Qاستشھاد المعتقل في سجون قوات ا...26NoYes-08-2011ذكرادلبمعرة النعماننصر البديوي2970
http://youtu.be/QqBKarhsllAاثر اغتياله في ساحة السيدة عائ...26NoNo-08-302011ذكرحمصالقصيرمحمد خالد مطر2971 pي y q
متأثرا بإصابة قديمة26NoNo-08-2011ذكرحمصعبدهللا الھاشمي2972
http://youtu.be/j9hQP028Kzgباطالق ثمانية عشر رصاصة في صدر...26NoNo-08-122011ذكر-طفلدرعاإنخلمحمد سلطان الفروان2973
26NoNo-08-2011ذكردرعاالمليحةفتحي خليل العماري2974

ا ق ال ف httنذاالشااللط // t b /W VfAX D U http://youtu.be/WscVfAXzDoUمجند26YesNo-08-2011ذكردرعابصرى الشامحسين عبداللطيف المقداد2975
و قد خرج شھيدنا البطل في مظاھر...26NoNo-08-2011ذكردرعانوىجادو علي حسين العواد أبوالسل2976
26NoNohttp://youtu.be/nDZwuvCOC94-08-2011ذكردمشقالقابونعلي رمضان2977
الشاكر2978 ھواش الزورالقوريةھيشان 2011ذكردير 08 26NoNoا بالرصاص المظاھرة تفريق أثناء أثناء تفريق المظاھرة بالرصاص ا...26NoNo-08-2011ذكردير الزورالقوريةھيشان ھواش الشاكر2978
أخ الشھيد حسان الدخول26NoNo-08-2011ذكردير الزورإبراھيم الدخول2979
26NoNo-08-2011ذكردير الزورباسل محمد نجيب العبدهللا2980
قرب مسجد علي بن ابي طالب26NoNo-08-2011ذكردير الزورعدي البھلول2981 يي ي
قرب مسجد علي بن ابي طالب26NoNo-08-2011ذكردير الزورمرعي حسن فھمي الحمود2982
اثناء تشييع أحد الشھداء الذي س...27NoNo-08-2011ذكرادلبكفرنبلاحمد حمد الفريدة2983
استشھاد أحمد خالد معترماوي الب...27NoNo-08-2011أنثىادلبمعرة النعمانمجھول الھوية2984

لل لذلة ل أ ش استشھاد أحمد خالد معترماوي الب...27NoNo-08-802011ذكرادلبمعرة النعماناحمد خالد معترماوي2985
27NoNohttp://youtu.be/NTYsjFdAXrs-08-602011ذكرحمصالبياضةإبراھيم محمد النجار2986
27NoNohttp://youtu.be/LN1a h76ZaY-08-2011ذكرحمصالملعبباسل خزندار2987
األفندي2988 دمشقحرستاسامر 352011ذكرريف 08 27NoNoح مظاھرة اليوم حرستا أحرار http://youtuخرج be/LL9ZHwznJ4Y http://youtu.be/LL9ZHwznJ4Yخرج أحرار حرستا اليوم مظاھرة ح...27NoNo-08-352011ذكرريف دمشقحرستاسامر األفندي2988
http://youtu.be/nZv2HQ0yCA0اتحاد تنسيقيات الثورة السورية ...27NoNo-08-162011ذكر-طفلريف دمشقحرستاعمران مصطفى حمامة2989
أبوعبدو27NoNo-08-2011ذكرريف دمشقسقباعماد أبوھبرة2990
27NoNo-08-2011ذكرالالذقيةالرمل الجنوبيمحمد نذير اسماعيل2991 ي يير و ج رير
27NoNo-08-2011ذكرالالذقيةالرمل الجنوبيايوب ايوب2992

شرطي قتل عند اشارة الخالدية ويعتقد على يد الشبيحة  دفن في 28YesNo-08-2011حمصباباعمروعبدالمجيد حسون2993
قرية ابل . نحسبه عند هللا شھيد

ذأ 28NoNohttp://youtu.be/y469x0rb1qo-08-322011ذكرادلبخان شيخونمحمد أحمد عباس2994
28NoNohttp://youtu.be/2dnRhTAO6Ss-08-2011ذكرادلبخان شيخونوليد خالد النسر2995
على يد عصابات االمن بعد دخولھم...28NoNo-08-2011ذكرادلبسرمينمازن عبدالحميد عبدالرزاق2996
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http://youtu.be/MJ78DjgnVUsتعرض إلصابة مباشرة من نيران رش...28NoNo-08-2011ذكرادلبسرميننعيم بيضون2997
28NoNo-08-2011ذكرحمصفريد رأفت األخوان2998
28NoNo-08-352011ذكردرعاإنخليحيى عزيز الغوثاني2999
ة3000 ال الل ك 2011ذكالزال 08 28YNة ك ال ات خا ال ته ا ن مجند اعدمته المخابرات العسكرية28YesNo-08-2011ذكردير الزورالبوكمالمجھول الھوية3000
28NoNo-08-2011ذكردير الزورالبوكمالاحمد محمد عبدالجبار3001

28NoNohttp://youtu.be/O6Wz3o1Ny8M-08-2011ذكردير الزورالبوكمالمھيدي طالل البديوي الحمود3002

http://youtu.be/6aQ9mx79FuYعند اقتحام منزله وقوات األمن ت...28NoNo-08-352011ذكرريف دمشققارةحسام عثمان المطيري3003
28NoNo-08-262011ذكرحماةالحاضرفراس الجاجة3004
28NoNo-08-272011ذكرحماةصوراناحمد عبد القادر العلي3005

ذهللا http://youtu.be/qkp9RtSn8LQاستشھاد الناشط مصطفى سليم حزب ...29NoNo-08-2011ذكرادلبكفرنبلمصطفى سليم حزب هللا3006
http://youtu.be/VIUtQXJXq9cاطالق نار كثيف على الحاجز الشم...29NoNo-08-162011ذكر-طفلادلبكفرومةحازم عبدالستار الشحادي3007
استشھاد االخت أمل قره مان عند ...29NoNo-08-2011أنثىحمصالرستنامل قره مان3008
الطوخ3009 عبدالعزيز دمشقدومايوسف 202011ذكرريف 08 29NoNoح الطوخ يوسف الشھيد تشييع تم تم تشييع الشھيد يوسف الطوخي حي...29NoNo-08-202011ذكرريف دمشقدومايوسف عبدالعزيز الطوخي3009
يحدث في سورية كل يوم ھام : الب...29NoNo-08-392011ذكرريف دمشققطناإسماعيل جميل مومنة3010
مر بالقرب من الدبابات المتواجد...29NoNo-08-2011ذكرحماةصوراناحمد عبدقادر عالوي3011
حوري3012 الالذقية30NoYes-08-2011ذكرالالذقيةجبلةجمال سجن في التعذيب http://youtu.be/6h-r6AkptUkتحت وري30 ل 0ريجبج 08 30Noesي جن ي pيب //you u be/6 6 p U
30NoNo-08-2011ذكردرعاإنخلاحمد الفروان3013
30NoNo-08-182011ذكردرعاإنخلميالد فتحي3014
من القنيطرة ، مستأجر محل في ال...30NoNo-08-2011ذكردرعاالحارةمجھول الھوية3015
30NoNo-08-552011ذكردرعاالحارةخضر الحمدان الدريبي3016
30NoNo-08-222011ذكردرعاالحارةمصطفى محمد عزيز الفروخ3017
30NoNo-08-122011ذكر-طفلدرعاالحارةموسى خضر سلطان الوادي3018
بعلبك3019 2011ذكردمشقالزاھرةمحمد 08 30NoNohttp://youtu be/Z tEbs9FPIU 30NoNohttp://youtu.be/Z-tEbs9FPIU-08-2011ذكردمشقالزاھرةمحمد بعلبكي3019
استشھاد أحد المصابين بأحداث لي...30NoNo-08-2011ذكردمشقكفرسوسةمحمد خير علبي3020
داخل مسجد قرية الرامي في جبل ا...31NoNo-08-752011ذكرادلبجبل الزاويةمحمد دربالة خطيب3021
بركات3022 رضوان ال...31NoNo-08-262011ذكرادلبكفرومةيوسف على ألقيت التي القنبلة http://youtu.be/YhpEM2cjajQبسبب ن بر3022 و 262011ربرويو ر 08 31NoNo...ل ى  ي  ي  ب  بب  http://youtu.be/YhpEM2cjajQب
طفلة31NoNo-08-102011أنثى-طفلدير الزورراما محمد الخليوي3023
31NoNo-08-2011ذكردير الزورمحمد العواد3024
http://youtu.be/yqxwwFXntucابو العمرين نتيجة إصابة مباشرة...01NoNo-09-302011ذكرحلبتل رفعتاحمد محمد حومد3025
مظاھرة حاشدة باآلالف تخرج عقب ...01NoNo-09-2011ذكرحلبمارععقيل ناصر حسين3026
01NoNo-09-172011ذكر-طفلحمصاإلنشاءاتعبدالرحمن رامي حاكمي3027
01NoNohttp://youtu.be/hUR1ZDE81v0-09-162011ذكر-طفلحمصاإلنشاءاتعالء فرحان الكالليب3028
حالق3029 صاإلنشاءاتق طفلح 102011أنث 09 01NNhttp://youtu be/5X BprRUaOc 01NoNohttp://youtu.be/5X_BprRUaOc-09-102011أنثى-طفلحمصاإلنشاءاتقمر حالق3029
متأثرا بجراحه برصاص قوات الغدر...01NoNo-09-2011ذكرحمصالنازحينحميدو الشاليش3030
http://youtu.be/QZ5tkknrYdYمتأثرا بجراحه الذي اصيب مساء ا...01NoNo-09-2011ذكرحمصحمزة شمسي باشا3031
الناصير3032 ھاني س...01NoNo-09-2011ذكردرعاداعلسلطان الشاب استشھاد خبر اليوم وصل ير3032 ي  2011ررلن  09 01NoNo...ب س ھ  بر  يوم  ل  و
على أيدي الشبيحة أمام كافتريا ...01NoNo-09-2011ذكردير الزورمحمد اليساوي3033
http://youtu.be/POcy15E7Sksاستشھد في مشفى البر بعد اصابته...02NoNo-09-302011ذكرحمصالخالديةاحمد عسكر3034
http://youtu.be/m0AXV4hlvFAمن جورة الشياح02NoNo-09-2011ذكرحمصالخالديةمحمد عدنان الضاھر3035
02NoNohttp://youtu.be/yTrGXVHN04g-09-2011ذكرحمصباب تدمرمحمد غازي العواني3036
02NoNo-09-2011ذكرحمصباب دريبمحمد الزامل3037
02NoNo-09-2011ذكرحمصباب السباعصالح محمد الرجب3038
اھ3039 إ ةان 2011ذكتل 09 02NNاح ة داھ الغاد ن اال ا برصاص االمن الغادر ومداھمة ساح...02NoNo-09-2011ذكرحمصتلبيسةمروان إبراھيم3039
شاھد العيان محمد الخالد - سقوط...02NoNo-09-2011ذكرحمصتلكلخمجھول الھوية3040
شاھد العيان محمد الخالد - سقوط...02NoNo-09-2011ذكرحمصتلكلخمجھول الھوية3041
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شاھد العيان محمد الخالد - سقوط...02NoNo-09-2011ذكرحمصتلكلخمجھول الھوية3042
أصيبت بطلفة في الصدر وھي في من...02NoNo-09-2011ذكرحمصكرم الزيتونحسنة العبود3043
من حي الموظفين02NoNo-09-2011ذكردير الزورمحمد السھو3044
فال3045 2011ذكالزأ 09 02NNاأل نا ل ق افه ت ا ت تم استھدافه من قبل عناصر األمن...02NoNo-09-2011ذكردير الزورمحمد أحمد فالح3045
02NoNo-09-2011ذكردير الزورموسى الدبس3046
قام االمن باختطافه من مشفى الف...02NoNo-09-2011ذكرريف دمشقحموريةمجھول الھوية3047
رستم3048 عماد دمشقحموريةإبراھيم (البنة)02NoNo-09-2011ذكرريف (البنة)02NoNo-09-2011ذكرريف دمشقحموريةإبراھيم عماد رستم3048
02NoNo-09-2011ذكرريف دمشقحموريةإسماعيل طعمة3049
عسكري رفض إطالق الرصاص قام األ...02YesNo-09-2011ذكرريف دمشقدومامجھول الھوية3050
http://youtu.be/87Y5RK1yN7Uأبوسليمان ، استشھد داخل الفرع - تحت التعذيب02NoYes-09-2011ذكرريف دمشقدومامحمد بشير الشامي3051 pعي y y
http://youtu.be/oeAxax0CE8kمن جوبر02NoNo-09-2011ذكرريف دمشقزملكاايمن الحمراوي3052
02NoNo-09-2011ذكرريف دمشقعربينحسن شحرور3053
02NoNo-09-2011ذكرريف دمشقعربينسامي دحروج3054
خ30 الش شة شا طفلف 162011أنث 09 02 02NoNo-09-162011أنثى-طفلريف دمشقعربينعائشة الشيخ حسن3055
02NoNohttp://youtu.be/4HX6Z7KGfw4-09-2011ذكرريف دمشقعربينمحمود الجزار3056
http://youtu.be/aEDSIqjii04من زملكا ، استشھد اثناء محاولت...02NoNo-09-502011ذكرريف دمشقكفربطنارضا شكير3057
عطايا3058 دمشقعربينرامي 02NoNo-09-2011ذكرريف 02NoNo-09-2011ذكرريف دمشقعربينرامي عطايا3058
02NoNohttp://youtu.be/ILDPsxMv7ZI-09-242011ذكرحماةتل واسطحسين زعتر3059
03NoNo-09-342011ذكرحماةعبدالصمد سليمان عيسى3060
زوجة عبداللطيف العبيد من مدينة...03NoNo-09-2011أنثىادلبسراقبوئام عبداللطيف عبيد3061 ىم
03NoNo-09-132011ذكر-طفلادلبمعرة حرمةإبراھيم معصوم الحاصود3062
03NoNo-09-182011ذكرادلبمعرة حرمةانس سمير اإلبراھيم3063
http://youtu.be/I0muHhQThTEقامت قوات األمن بتسليم جثمان ا...03NoNo-09-2011ذكرحمصالقصيروليد عبدالكريم الدرويش3064

االخال ال httذا // t b /V jDAS9 dG8 03NoNohttp://youtu.be/VvjDAS9_dG8-09-2011ذكرحمصباب السباعمحمد الخالد3065
03NoNo-09-192011ذكرحمصديربعلبةادھم ياسر شرقية3066
http://youtu.be/iNSsbj-k_W8استشھد في البوكمال دير الزور03NoNo-09-2011ذكرادلبايمن محمد بكباشي3067
درويش3068 2011ذكرادلبالجسرينعدنان 09 04NoNohttp://youtu be/YW-flMjCXfU 04NoNohttp://youtu.be/YW-flMjCXfU-09-2011ذكرادلبالجسرينعدنان درويش3068
04NoNo-09-2011ذكرادلبجباالاحمد الفريج3069
معاق04NoNo-09-2011ذكرادلبخان شيخوناحمد فارس حمودي3070
ىتم اطالق النار صباح اليوم على ...04NoNo-09-2011ذكرادلبخان شيخونتيسير شعبان3071 م ح ق م
04NoNohttp://youtu.be/zgn6ROJmP-U-09-2011ذكرادلبخان شيخونجمعة خالد المصطفى3072
تم اطالق النار صباح اليوم على ...04NoNo-09-2011ذكرادلبخان شيخونحسان علي حمشو3073
للتنويه ليس المحامي العام04NoNo-09-2011ذكرادلبخان شيخونعدنان بكور3074

ذلشش 04NoNohttp://youtu.be/ps071J_JN6Q-09-2011ذكرادلبخان شيخونعمر شاھين3075
تم اطالق النار صباح اليوم على ...04NoNo-09-2011ذكرادلبخان شيخونوليد أبوالراس3076

http://youtu.be/EXgM0ROwOfجنازة مھيبة في سراقب لتشييع ال...04NoNo-09-2011ذكرادلبسراقباحمد محمد صالح دعاس3077
AA

http://youtu.be/6ioZKmhozh0بسبب طلق ناري من سيارة مجھولة ...04NoNo-09-2011ذكرحمصالقرابيصھيثم ھالل3078
رمي جثث الشھداء في البئر من قب...04NoNo-09-2011ذكرحمصباباعمرومجھول الھوية3079
استشھد الشاب ابراھيم ارملي متأ...04NoNo-09-212011ذكرحمصتلبيسةإبراھيم عبدالرزاق أرملي3080
مقيم بحي الجورة تحت التعذيب في...04NoYes-09-352011ذكردير الزورمحمد وليد ھنداوي3081
http://youtu.be/14D9T-2_bmoأصيب برجليه وبعد إسعافه وإحضار...04NoNo-09-2011ذكرريف دمشقزملكامحمد عرقسوسي3082
04NoNo-09-212011ذكرحماةكرنازصايل محمد الدرويش3083
د3084 األ د د نازل 452011ذكاةك 09 04NN 04NoNo-09-452011ذكرحماةكرنازوليد محمد األحمد3084

http://youtu.be/bVZ8oWZUyWتحت التعذيب بعد إعتقاله في 05NoYes9-4-09-2011ذكرادلبجباالاحمد مصطفى العبدهللا3085
8
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استشھاد شاب اثناء ھرب االھالي ...05NoNo-09-2011ذكرادلبجسر الشغورعبدالسالم حسون3086
برصاص قناصة أثناء ذھابه الى عم...05NoNo-09-2011ذكرحمصالخالديةعبدهللا محمد عسكر صالح العفنان3087
إصابة شخصين قنصا من القلعة بال...05NoNo-09-2011ذكرحمصباب ھودعبدالھادي مصطفى الداالتي3088
ك3089 ا 2011ذكتلكلخلطف 09 05NNالق ا ناله الذ httأ // t b / O b 3GWG 0 http://youtu.be/uOsbr3GWGn0أبو محمد و الذي ناله رصاص الق...05NoNo-09-2011ذكرحمصتلكلخلطفي حاويك3089
05NoNo-09-2011ذكرحمصباسم مھيوب3090
عضو تنسيقية حمص05NoNo-09-2011ذكرحمصسمير فتحي3091
رحالن3092 05NoNo-09-2011ذكرحمصشعالن 05NoNo-09-2011ذكرحمصشعالن رحالن3092
05NoNo-09-2011ذكرحمصنبيه وردة3093
05NoNo-09-2011أنثىحمصھيام العموري3094

األفغاني3095 دمشقزملكامازن 2011ذكرريف 09 05NoNoا يوم استشھد و الجمعة يوم http://youtuاصيب be/azRDD6hACG8 http://youtu.be/azRDD6hACG8اصيب يوم الجمعة و استشھد يوم ا...05NoNo-09-2011ذكرريف دمشقزملكامازن األفغاني3095

حلب - إلى رحمة هللا تعالى فضيل...06NoNo-09-2011ذكرحلبإبراھيم السلقيني3096
http://youtu.be/hLjbvdc8-Vwاستشھد قبل قليل برصاص شبيحة بش...06NoNo-09-2011ذكرحمصالبياضةخالد حمشو3097
فرزات3098 أيوب إبراھيم طفلحمصالرستنزكريا 152011ذكر 09 06NoNoجنوب الصناعة منطقة عند استشھد استشھد عند منطقة الصناعة جنوب ...06NoNo-09-152011ذكر-طفلحمصالرستنزكريا إبراھيم أيوب فرزات3098
http://youtu.be/hfqnkI5swnUالملقب حمدو ، سقط الشھيد و ھو ...06NoNo-09-292011ذكرحمصالرستنعماد عدنان فرزات3099
العثور على اربع جثث لشھداء في ...06NoNo-09-2011ذكرحمصمجھول الھوية3100
الھوية3101 ...06NoNo-09-2011ذكرحمصمجھول في لشھداء جثث اربع على العثور 3 ھوي0 0رصجھول 09 06NoNo... ي ھ ج ربع ى ور
العثور على اربع جثث لشھداء في ...06NoNo-09-2011ذكرحمصمجھول الھوية3102
العثور على اربع جثث لشھداء في ...06NoNo-09-2011ذكرحمصمجھول الھوية3103
استشھاد البطل المجند المنشق صا...06YesNo-09-2011ذكردرعاالغارية الشرقيةصالح حامد صالح السراحين3104
إستشھاد العسكري الشاب البطل حس...06YesNo-09-2011ذكردمشقحسام عبدالكريم السلوم3105
06NoNo-09-292011ذكرحماةمصيافموفق أحمد القصرة3106
06NoNo-09-2011ذكرحماةدير ماماعماد محمد أحمد3107
الجندي3108 مصباح جمعة الجنوبمصطف 422011ذكرالالذقيةالرمل 09 06NoNo 06NoNo-09-422011ذكرالالذقيةالرمل الجنوبيمصطفى جمعة مصباح الجندي3108

حمص - مشفى البر - شھيد مجھول الھوية استشھد في 07NoNo-9-7-09-2011ذكرحمصمشفى البرمجھول الھوية3109
http://youtu.be/LwkLDty1OeAج1

الحسين3110 اإلمامضرار 07NoNo-09-302011ذكرحماةطيبة ين3110 ر  مر إل 302011ريب  09 07NoNo
07NoNohttp://youtu.be/ONFr_cjVC-s-09-2011ذكرحماةمحمد عبد المولى مطاوع3111
07NoNo-09-182011ذكرحماةخطاببالل محمد رمضان3112
07NoNo-09-652011ذكرحماةخطابحسان الحسين3113
07NoNo-09-112011طفلحماةخطابخالد مصطفى المصطفى3114
07NoNo-09-2011ذكرحماةمھدي الرحمون3115
07NoNo-09-2011ذكرحماةخالد النعسان3116
العال3117 د ح ا اعقض اةالص 302011ذكح 09 07NNhttp://youtu be/Cx5FNBiMr1w 07NoNohttp://youtu.be/Cx5FNBiMr1w-09-302011ذكرحماةالصواعقضرار محمد العالوي3117
استشھاد شقيق المقدم حسين ھرموش...07YesNo-09-2011ذكرادلبمحمد ھرموش3118
سقوط ثالث شھداء من لواء الضباط...07NoNo-09-2011ذكرادلبجبل الزاويةمجھول الھوية3119
الھوية3120 الزاويةمجھول الضباط...07NoNo-09-2011ذكرادلبجبل لواء من شھداء ثالث سقوط ھوي3120 ويجھول  ز 2011ربجبل  09 07NoNo... ب ء  و ن  ء  ھ و  
سقوط ثالث شھداء من لواء الضباط...07NoNo-09-2011ذكرادلبجبل الزاويةمجھول الھوية3121
http://youtu.be/Bc8SP8TgFgYمجند من الرستن07YesNo-09-2011ذكرادلبجسر الشغورحبيب عباس3122
تم اعتقاله قبل رمضان و تم تسلي...07NoYes-09-2011ذكرادلبجسر الشغورمحمد يحيى وسوف3123
http://youtu.be/Jqh5safdQrAأخ الشھيد داؤود الشيخ ابن الخن...07NoNo-09-2011ذكرادلبسرجةعباس الشيخ3124
http://youtu.be/foL9WZCtAboعلى أيدي عصابات األمن والشبيحة...07NoNo-09-2011ذكرادلبسرمينصالح وليد عبدالرزاق3125
http://youtu.be/xYjktjbnd3Qالملقب بالطيب ، على أيدي عصابا...07NoNo-09-2011ذكرادلبسرمينموفق أحمد غزال3126
كا3127 الت فات ضا د اضةا 2011ذكال 09 07NN 07NoNo-09-2011ذكرحمصالبياضةاحمد رضا فاتح التركاوي3127
07NoNohttp://youtu.be/KzRa9N3qJX4-09-2011ذكرحمصالبياضةاحمد غنام3128
أبو رضا07NoNo-09-372011ذكرحمصالبياضةمحمد فتاحي التركماني3129
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قرية آبل : تم التعرف على جثة ا...07NoNo-09-2011ذكرحمصالحميديةخالد الطبش السليم الفاعوري3130
على يد عصابات الغدر األسدية و ...07NoNo-09-2011ذكرحمصالحولةراتب الفرملي3131
07NoNohttp://youtu.be/sGh-vs0rqWA-09-2011ذكرحمصالخالديةاديب محمد الكراز3132
ة3133 ةخال 2011ذكالخال 09 07NNhtt // t b /EIAWX2Zt d 07NoNohttp://youtu.be/EIAWX2Ztgdo-09-2011ذكرحمصالخالديةخالد رومية3133
http://youtu.be/b1e2kJJC1Wcدخول سيارة مصفحة وسيارة إسعاف ...07NoNo-09-642011أنثىحمصالقصورنوف عباس البياع3134
07NoNo-09-2011ذكرحمصالقصيراحمد مصطفى عامر3135
كاخيا3136 دريبحسين 07NoNohttp://youtu-09-2011ذكرحمصباب be/qzSbe8e0UYU 07NoNohttp://youtu.be/qzSbe8e0UYU-09-2011ذكرحمصباب دريبحسين كاخيا3136
07NoNohttp://youtu.be/LxMxmLoMRUI-09-2011ذكرحمصباب السباعطارق المصري3137
أو عمر مصطفى شتور07NoNo-09-2011ذكرحمصباب السباععمر زھري شتور3138
http://youtu.be/_vVdpKSyWr4أو الجراش07NoNo-09-2011ذكرحمصباب ھوداحمد عادل الجراح3139 pح y _ p y
07NoNohttp://youtu.be/u1a5xYjGPaU-09-2011ذكرحمصبستان الديوانمحمد طالب3140
07NoNohttp://youtu.be/V-ZGtpsuOMo-09-2011ذكرحمصجورة الشياحبالل الكن3141
07NoNo-09-2011ذكرحمصاحمد فھيم النكدلي3142
ف3143 ال ا طفلا 102011ذك 09 طفل0 طفل07NoNo-09-102011ذكر-طفلحمصاحمد عمار اليوسف3143
07NoNo-09-2011ذكرحمصجميل إبراھيم عثمان3144
زوجة عمار نعسان اليوسف07NoNo-09-2011أنثىحمصسحر محمد اليوسف3145
جاباش3146 07NoNohttp://youtu-09-2011ذكرحمصعادل be/lE5ICV-CCRM 07NoNohttp://youtu.be/lE5ICV-CCRM-09-2011ذكرحمصعادل جاباش3146
07NoNo-09-2011ذكرحمصعبدالحليم جوانية3147
طفل07NoNo-09-102011ذكر-طفلحمصعدي عمار اليوسف3148
طفلة07NoNo-09-102011أنثى-طفلحمصعال عمار اليوسف3149 ى
07NoNo-09-2011ذكرحمصعمار نعسان اليوسف3150
http://youtu.be/gucxndKyaHsأو محمد عماد07NoNo-09-2011ذكرحمصمحمد مراد3151
07NoNo-09-2011ذكرحمصياسين زعرور3152

ان ت ل ةا ذش 07NoNo-09-2011ذكرحمصعشيرةاحمد جميل تركماني3153
برصاص األمن في شارع أبو العوف07NoNo-09-422011ذكرحمصقزحلخالد عبدالعزيز مراد3154
من قرية كفرشمس ، يقطن في دمشق ...07NoNo-09-312011ذكردمشقالقدمميسر عبدالرحمن البشير3155
الھوية3156 الزورالبوكمالمجھول 2011ذكردير 09 07YesNoالعسكري االمن فرع عصابات قامت قامت عصابات فرع االمن العسكري ...07YesNo-09-2011ذكردير الزورالبوكمالمجھول الھوية3156
قامت عصابات فرع االمن العسكري ...07YesNo-09-2011ذكردير الزورالبوكمالمجھول الھوية3157
قامت عصابات فرع االمن العسكري ...07YesNo-09-2011ذكردير الزورالبوكمالمجھول الھوية3158
07NoNohttp://youtu.be/aGWHTFdrI2sp-09-2011ذكردير الزورالبوكمالجلود عبود الغيز3159 y
إصابة ثالثة من أبنائه07NoNo-09-2011ذكردير الزورالبوكماليوسف الدريبي3160
http://youtu.be/-EjYBBmv7BAصھر الشھيد محمد ھرموش08NoNo-09-2011ذكرادلبجبل الزاويةمھند حورية3161
اختطف من قبل قوات األمن والشبي...08NoNo-09-232011ذكرادلبسرمينعزام جميل المعري3162

ل ف ل ةش ل ظذل ل ل طال ش اشتسھد بعد اطالق نار على المظا...08NoNo-09-2011ذكرحمصالخالديةبشار عبدالكافي النوايا3163
عقيد من المخابرات الجوية الذي ...08YesNo-09-2011ذكرريف دمشقعسال الوردعبدالكريم خلوف3164
08NoNo-09-172011طفلحماةخطابحسان عبد المنعم البكور3165
بيك3166 162011طفلالالذقيةمحمود 09 08NoNo 08NoNo-09-162011طفلالالذقيةمحمود بيك3166
08NoNo-09-2011ذكردير الزوراياد فوزي الغضب3167
09NoNo-09-2011ذكرالالذقيةعلي برھان خبازة3168
http://youtu.be/rVQasKjNSsgسوريا حمص جثة شھيد مجھول الھوية09NoNo-09-2011ذكرحمصمجھول الھوية3169 ھوي ھويرجھو جھو ھي ج pوري y j g
09NoNo-09-2011ذكرحماةاحمد نزار عوض3170
09NoNo-09-2011ذكرحماةغياث زاھي محرز3171
09NoNo-09-2011ذكرحماةاحمد ضاھر مصطفى الحسين3172

طة ذ 09NoNohttp://youtu.be/T38vqp2JV88-09-132011ذكر-طفلادلبجبل الزاويةعدي خالد حصرم3173
بعد تعرضه ألطالق نار قبل أمس م...09NoNo-09-2011ذكرحمصالحولةعبدهللا عبدالقادر حالق3174
http://youtu.be/fSVuECbaEwwاستشھد أثناء دفن جثامين ثالثة ...09NoNo-09-2011ذكرحمصباب دريباحمد مصطفى الحميد3175
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09NoNohttp://youtu.be/HuWvPaT24vs-09-2011ذكرحمصباب دريبعبدالرزاق شاكر المصري3176
09NoNo-09-2011ذكرحمصباب دريبعبدالغني غزالة3177
09NoNohttp://youtu.be/Ujz_Phar3Ok-09-2011ذكرحمصباب دريبغزوان المبيض3178

http://youtu.be/9r6vAmHEVGUتم قنصه أثناء تواجده على سطح م...09NoNo-09-2011ذكرحمصباب السباعزياد الحفيان3179

09NoNo-09-282011ذكرحمصكرم الزيتوناحمد مروان العنتبلي3180
أبو عالء09NoNo-09-2011ذكردمشقمحمد سامر دكاك3181 بورقر
اثر اطالق الرصاص بشكل عشــــــ...09NoNo-09-182011ذكردير الزورالخساراتعلي الفياض3182
عصابات األمن الغادرة تمتنع عن ...09NoNo-09-2011ذكردير الزورعلي أحمد الشيخ حسن3183
قامت عصابات األسد بإعدامه ميدا...09NoNo-09-2011ذكرريف دمشقالزبدانيمجھول الھوية3184

ألذة ق قامت عصابات األسد بإعدامه ميدا...09NoNo-09-2011ذكرريف دمشقالزبدانيمجھول الھوية3185
قامت عصابات األسد بإعدامه ميدا...09NoNo-09-2011ذكرريف دمشقالزبدانيمجھول الھوية3186
قامت عصابات األسد بإعدامه ميدا...09NoNo-09-2011ذكرريف دمشقالزبدانيمجھول الھوية3187
خرمة3188 محمد دمشقالزبدانخالد 302011ذكرريف 09 09NoNoميدا بإعدامه األسد عصابات قامت قامت عصابات األسد بإعدامه ميدا...09NoNo-09-302011ذكرريف دمشقالزبدانيخالد محمد خرمة3188
تصفية اربعة جنود منشقين و اصاب...09YesNo-09-2011ذكرريف دمشقالكسوةمجھول الھوية3189
تصفية اربعة جنود منشقين و اصاب...09YesNo-09-2011ذكرريف دمشقالكسوةمجھول الھوية3190
الھوية3191 دمشقالكسوةمجھول اصاب...09YesNo-09-2011ذكرريف و منشقين جنود اربعة تصفية 3 ھوي9 قوجھول 0رري 09 09esNo...ب و ين و ج رب ي
تصفية اربعة جنود منشقين و اصاب...09YesNo-09-2011ذكرريف دمشقالكسوةمجھول الھوية3192
10NoNohttp://youtu.be/tUCMTiqtvIQ-09-2011ذكرحمصعمر الشامي3193
10NoNo-09-2011ذكرادلبسراقبمحمد علي األسعد3194
10NoNo-09-2011ذكرحمصباباعمروناصر رشي الصالح3195

10NoNohttp://youtu.be/oHDMvbECMK-09-2011ذكرحمصباباعمروعامر جنيات3196
Y

التركماني3197 10NoNohttp://youtu-09-2011ذكرحمصباباعمروطارق be/V2KrmPKHvt0 10NoNohttp://youtu.be/V2KrmPKHvt0-09-2011ذكرحمصباباعمروطارق التركماني3197
10NoNohttp://youtu.be/snFJwJxrs4c-09-2011ذكرحمصباباعمرومحمد ديب الحصني3198
10NoNo-09-2011ذكرحمصباباعمروخالد حيشية3199
10NoNo-09-262011ذكرريف دمشقدارياغياث تيسير مطر3200

10NoNohttp://youtu.be/KEWUJYoW01-09-2011ذكرحمصحسام شمس الدين3201
E

10NoNo-09-2011ذكرحمصعامر تركماني3202
ريشة3203 آل 2011ذكرحمصمن 09 10NoNo 10NoNo-09-2011ذكرحمصمن آل ريشة3203
10NoNo-09-382011ذكردرعاجاسمعلي محمد العيطة3204
10NoNohttp://youtu.be/pAXSnRMtfF0-09-2011ذكردرعانمرخالد فواز العمار3205

ف3206 يو عانماحمد طفلد 92011ذك 09 10NoNohttp://youtu be/eTWbgE6GxxE 10NoNohttp://youtu.be/eTWbgE6GxxE-09-92011ذكر-طفلدرعانمراحمد يوسف3206

10NoNohttp://youtu.be/nHDZ6fxhYZs-09-2011ذكردرعانمرخالد حسني العمار3207
10NoNo-09-2011ذكرحمصالزھراءعلي الموسى3208
د3209 د د ةا 252011ذكالالذق 09 10NN 10NoNo-09-252011ذكرالالذقيةاحمد سعيد سيد3209
10NoNo-09-192011ذكردير الزوربقرصمحمد حامد ھاروني3210
10NoNohttp://youtu.be/m57IPt41v3U-09-2011ذكرادلبكفرومةخالد أحمد الديك3211

http://www youtube com/verify
دھساً بالدبابة10NoNo-09-2011حمصباباعمروانس محمد الرحمون3212

http://www.youtube.com/verify
_age?next_url=/watch%3Fv%

3DnrmB9gn5dLc
http://youtu.be/5a85vAmJlDIعمره 14 عاما10NoNo-09-2011حمصباباعمرورامي يحيى عروب3213
ات3214 ن ل كا اا 2011ا 09 10NNذ الت ت ت تش ا استشھد تحت التعذيب10NoNo-09-2011حمصباباعمروعامر كامل جنيات3214
10NoNo-09-2011حمصباباعمروعبدالحكيم بدر األشقر3215
10NoNo-09-2011حمصباباعمرومھند غازي المحل3216
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10NoNo-09-2011حمصباباعمروناصر الشموري3217

يعتقد انه الشھيد الذي اطلق النار عليه وھو جريح موثق بمقطع 11NoNo-09-2011حمصباباعمروخالد القطيش السليم الفاعوري3218
ابل قرية في .دفن الخالدية في اشتشھد . بلفيديو ري  ي  ن  . ي ي  ھ  يو .  ي  

http://youtu.be/0sn4dKzB0zYدير الزور شھيد مجھول الھويه .11NoNo-09-2011ذكردير الزورمجھول الھوية3219
11NoNo-09-482011انثىدير الزورالبوكمالمالكة    المسيخ3220
سالم3221 دمشقدومااحمد 11NoNo-09-142011ذكر-طفلريف 11NoNo-09-142011ذكر-طفلريف دمشقدومااحمد سالم3221
11NoNohttp://youtu.be/cUs3bgZ47Yc-09-172011ذكر-طفلريف دمشقداريااحمد سليمان عيروط3222
11NoNo-09-2011ذكرريف دمشقالمليحةسعيد العواد3223
متاثرة بجراحھا في الجمعة السابقة11NoNo-09-2011انثىدرعاجواھر    النميري3224 يي
11NoNo-09-2011ذكرحماةاحمد عزيز علي3225
12NoNo-09-232011ذكرحماةقلعة المضيقفراس حسين شمسة3226
12NoNo-09-2011ذكرحماةكفرنبودةعبدهللا كرنازي3227

ا زا نازال ذكاةك 12NoNo-09-462011ذكرحماةكرنازعبدالرزاق صباح سبيع3228
12NoNo-09-2011ذكرحماةقلعة المضيقناصر عبد الستار عبد السالم3229
12NoNo-09-2011ذكرحماةموركياسر فالحة3230
الحجي3231 12NoNohttp://youtu-09-2011ذكرحماةكفرزيتاحسين be/aE8-TkhyeD8 12NoNohttp://youtu.be/aE8-TkhyeD8-09-2011ذكرحماةكفرزيتاحسين الحجي3231
12NoNo-09-2011ذكرحماةكفرزيتاعبدالكريم الخليل3232
12NoNo-09-2011ذكرحماةحماةمازن الخطاب3233
12NoNo-09-2011ذكرحماةقلعة المضيقموفق رشيد نصر هللا3234
تحت التعذيب12NoYes-09-2011ذكرحماةموركعبدالرزاق التامر3235
12NoNo-09-2011ذكرحماةالتوينيصطوف حكمت الجميل3236
12NoNo-09-352011ذكرحماةالتوينيمحمود البراوي3237

ال ةان ن hذاةف // b / 6j KGh9k 12NoNohttp://youtu.be/_6jyKGh9kus-09-2011ذكرحماةكفرنبودةانس البكور3238
12NoNo-09-2011ذكرحماةقلعة المضيقموفق رشيد تالوي3239
12NoNo-09-2011ذكرحماةقلعة المضيقإسماعيل أحمد تالوي3240
الحجي3241 الرشيد عبد 2011ذكرحماةكرنازمحمد 09 12NoNo 12NoNo-09-2011ذكرحماةكرنازمحمد عبد الرشيد الحجي3241
12NoNo-09-2011ذكرحماةكفرنبودةاحمد عبد الجبار الكرنازي3242
12NoNo-09-252011ذكرحماةكفرزيتاحسين عبد الرزاق الحجي3243

د3244 ال ف ش ة الزا 602011انثد 09 12NY اصيبت بجلطة قلبية اثر اقتحام الشبيحة و االمن لمنزلھا بشكل ھ12NoYes-09-602011انثىدير الزورامورة  مشرف  المحيمد3244 م
عنيف و محاولة اعتقال ابنھا

12NoNohttp://youtu.be/5A5wOx_LcCI-09-362011ذكرادلبقرية بليونابراھيم محمد السليمان3245
12NoNo-09-2011ذكرحمصالخالديةعمار الكفري3246

ة ذلف 12NoNo-09-2011ذكرادلبكفرومةاحمد بيرم3247

12NoNohttp://youtu.be/ZnqmRu2bOqU-09-2011ذكرحمصباباعمروخالد الحمادي الحسن3248

طالس3249 حسان 12NoNo-09-2011ذكرحمصالرستنرائد س3249 ن  نر  2011رصر 09 12NoNo
12NoNohttp://youtu.be/1w0Au6xmtMM-09-122011ذكر-طفلريف دمشقدوماعزت اللبابيدي3250
12NoNo-09-2011ذكرحمصالرستنحسان طالس3251

حمادة3252 2011حمصباباعمروحمدو 09 12NoNoالتعذيب اثار عليھا جثة اھله ال وسلم الحكمة مشف من خطف خطف من مشفى الحكمة وسلم الى اھله جثة عليھا اثار التعذيب12NoNo-09-2011حمصباباعمروحمدو حمادة3252

12NoNo-09-2011ذكرحماةقلعة المضيقياسر عبد الستار عبد السالم3253
12NoNo-09-2011ذكرحماةقلعة المضيقاسماعيل أحمد الكالوي3254
الن3255 ن دھا ن 2011ذكاةكف 09 13NN 13NoNo-09-2011ذكرحماةكفرنبودهھارون النجم3255
13NoNohttp://youtu.be/u8-plOBKrNo-09-2011ذكردير الزورمروان محمد قحيمان  الشحيل3256
13NoNo-09-452011ذكرحماةكرنازھيثم حطاب الجبين3257
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13NoNo-09-2011ذكردير الزورالجعابرةسليمان مھيدي الخضير الحمادي3258
13NoNo-09-2011ذكردير الزورالبصيرةمروان محمد تركي الفيحان3259

13NoNohttp://youtu.be/AQTH6qJVCSop-09-2011ذكرالالذقيةمحمد رحال3260 y q

13NoNo-09-252011ذكردير الزورالشحيلمروان الفيحمان3261
13NoNo-09-322011ذكرحمصالرستنعدنان التركي3262
13NoNo-09-2011ذكرريف دمشقتل منينباسل شمس الدين3263 ين س قينب رري
13NoNo-09-452011ذكرحمصالرستنعبدو الخلف3264
13NoNo-09-2011ذكرادلبالراميحسن حسين حصرم3265
13NoNo-09-2011ذكرحمصالحولةسعيد احمد والي3266

ذهللا 13NoNo-09-2011ذكرحماةكفرنبودةعبدهللا شريف حمادة3267
13NoNo-09-2011ذكرحماةسھل الغابمروان براوي3268
13NoNo-09-2011انثىحماةسھل الغابفادية العون3269
سلوم3270 الغابايمن 2011ذكرحماةسھل 09 13NoNo 13NoNo-09-2011ذكرحماةسھل الغابايمن سلوم3270
13NoNo-09-2011ذكرحماةالحواشمحمد مصطفى مواس3271
13NoNo-09-2011ذكرحماةالحواشكاتب محمد كاتب3272
البراوي3273 محمود 13NoNo-09-2011ذكرحماةالتوينيإبراھيم 3 وي73 بر و يم يإبر 0روي 09 3NoNo
13NoNo-09-2011ذكرحماةقلعة المضيقمحمد رعدوني3274
13NoNo-09-92011طفلحماةاحمد عبد السالم النمر3275
13NoNohttp://youtu.be/IsTgyJPwW4k-09-2011ذكرحماةكفرنبودةمحمود شريف دخل هللا3276

هللا 13NoNo-09-2011ذكرحماةكفرنبودةعبدهللا عز الدين3277
13NoNo-09-2011ذكرحماةكفرنبودةعبدهللا الصالح3278
13NoNo-09-2011ذكرحماةكفرنبودةعبدهللا حماده3279
لو3280 ال نج 2011ذكرحماةكفرنبودةھارون 09 13NoNo 13NoNo-09-2011ذكرحماةكفرنبودةھارون نجم السلوم3280
13NoNo-09-172011طفلحماةكفرنبودةزاكي وحيد البري3281
13NoNohttp://youtu.be/cnSHef2VJyI-09-252011ذكرحماةموركمحمد مصطفى سليمان3282
الجمال3283 مصطفى 14NoNo-09-2011ذكرحماةالحويجةمحمد ل3283 ج ى  2011رويج  09 14NoNo
14NoNo-09-2011ذكرحماةزيزونعبدالقادر قطاش3284
14NoNo-09-2011ذكرحماةسھل الغابمحمد مصطفى الشمال3285
14NoNo-09-2011ذكرحماةالبانةسيار محمود المصباح3286
14NoNo-09-2011ذكرحماةسعدة العليوي3287
14NoNo-09-2011ذكرحلبالبابمحمد ناصر سكر3288

14NoNohttp://youtu.be/wMpqX_nV2Uo-09-2011ذكرحمصباباعمروفاروق الجوري3289

14NoNo-09-2011ذكرحمصباب السباعياسين الضاھر3290
14NoNo-09-82011ذكر-طفلريف دمشقدوماانس الريس3291
الجانوديه- جسر الشغور14NoNo-09-72011ذكر-طفلادلبجسر الشغورمحمد    زحلول3292
14NoNo-09-2011ذكردرعاناحتهمحمد صالح المفعالني3293
14NoNo-09-502011انثىادلبابلينحسناء    العلوش3294

14NoNohttp://youtu.be/VNWkNKCJ0Bk-09-2011ذكرحمصباباعمروعبدالمنان غازي الشقحبي3295 ي pي y

14NoNo-09-2011ذكرحمصباباعمروبسام ياسين اخوان3296
14NoNo-09-2011ذكرحماةالبانةمسيار المصباح3297
15NoNohttp://youtu.be/C3ZxTBn6tUE-09-2011ذكرحمصحكم دراق السباعي3298 3 ي98 ب ق ر 0رصم 09 5NoNop //you u be/C3 6 U
15NoNo-09-2011ذكرريف دمشقالزبدانياحمد عبد العزيز حمدان3299

15NoNohttp://youtu.be/DaOdXFv0CNw-09-2011ذكرريف دمشقعسال الورداحمد عثمان قطيمش3300

 

ندن
-  ل

ان 
إلنس

ق ا
حقو

ة  ل
وري

الس
كة 

لشب
 ا

Syri
an

 N
etw

ork
 fo

r H
um

an
 R

igh
ts 

- L
on

do
n



15YesYes-09-192011انثىحمصباب السباعزينب    الحصني3301
تعذيب :تم اخطتافھا بتاريخ25-7-2011 من قبل االمن و 

الشبيحه ووجدت جثتھا في المشفى العسكري مقطعة اليدين 
ومشوھة

http://youtu.be/roMyPXX2bmo

ك3302 لال ةال طفلالالذق 162011ذك 09 15NN 15NoNo-09-162011ذكر-طفلالالذقيةالرملمحمود البيك3302
15NoNohttp://youtu.be/z-l-Kdj_sSY-09-172011ذكر-طفلادلبأبديتاھشام    الحمود3303

16NoNohttp://youtu.be/mnH5ODE8wz-09-242011ذكرادلببشير أحمد الحمود3304
QQ

16NoNohttp://youtu.be/yGJmZ_W8V2E-09-2011ذكرحمصمحمد بشار فيصل التدمري3305

16NoNo-09-2011ذكرادلبجبل الزاويةعمار الشيخ3306
خ3307 الش ةعال الزا 2011ذكادلل 09 16NN 16NoNo-09-2011ذكرادلبجبل الزاويةعالء الشيخ3307

16NoNohttp://youtu.be/YqdmRV6QimA-09-2011ذكرادلبجبل الزاويةمحمد أحمد صطيف3308

16NoNo-09-2011ذكرادلبسرجةعالء ابراھيم شبيب3309 م

16NoNohttp://youtu.be/YqdmRV6QimA-09-2011ذكرادلبسرجةيوسف عمر حج درويش3310

16NoNo-09-2011ذكرادلبسرجةعمار مصطفى الزيدان3311

16NoNohttp://youtu.be/YqdmRV6QimA-09-2011ذكرادلبجبل الزاويةرائد أحمد خليل3312

16NoNo-09-162011ذكر-طفلدمشقنھر عيشةمحمد عزوز درويش3313
16NoNo-09-2011ذكرادلبجبل الزاويةمحمود عبد هللا مغالج3314 ج
16NoNo-09-2011ذكرحمصباب السباعمحمد الضاھر3315
16NoNo-09-2011ذكردرعاناصر محمد خير الحريري3316
16NoNo-09-2011ذكرادلبجوزفصابر دوشانية3317
لزفأ3318 2011ذكا 09 16 16NoNo-09-2011ذكرادلبجوزفمحمد أحمد حمود3318

16NoNohttp://youtu.be/YqdmRV6QimA-09-2011ذكرادلبجبل الزاويةصابر ابراھيم3319

16NoNohttp://youtu.be/z-l-Kdj-09-2011ذكرادلبجبل الزاويةھشام الحمود3320 sSY و3320 ويم  ز 2011ربجبل  09 16NoNottp //youtu be/ dj_sS
16NoNohttp://youtu.be/fanEMu0QAc0-09-2011ذكردرعاتسيلاحمد عبد الكريم العودات3321

16NoNohttp://youtu.be/YqdmRV6QimA-09-2011ذكرادلبجبل الزاويةفداء السيد3322

ش3323 الن هللا د ةد الزا 2011ذكادلل 09 16NN 16NoNo-09-2011ذكرادلبجبل الزاويةمحمود عبد هللا النوشي3323
16NoNohttp://youtu.be/pUiHchTIl-w-09-2011ذكرحمصباب السباعمحمد الرضوان3324

16NoNohttp://youtu.be/YqdmRV6QimA-09-2011ذكرادلبالبارةرضوان أحمد الربيع3325

16NoNo-09-452011ذكرريف دمشقدوماصبحي رشيد زرارة3326
16NoNohttp://youtu.be/WGt3zTQJ55U-09-172011ذكر-طفلريف دمشقدومامھند الناطور3327
16NoNo-09-2011ذكرريف دمشقالزبدانيرضوان عواد3328

ط ذف 16NoNo-09-2011ذكردمشقركن الدينفداء الطيب الجزائري3329
16NoNo-09-2011ذكردير الزوررواد الرشود3330
16NoNo-09-2011ذكرادلبجوزفمحمود محمد دوشانية3331
دوشانية3332 أحمد 2011ذكرادلبجوزفمحمود 09 16NoNo 16NoNo-09-2011ذكرادلبجوزفمحمود أحمد دوشانية3332
16NoNo-09-2011ذكرحمصالنازحينعبدالرحمن فالحه3333
من مرتبات حفظ النظام  توقي في درعا بصرى الحرير16YesNo-09-2011ذكردرعابصر الحريراسماعيل    العايد3334
16NoNo-09-2011ذكردرعابصر الحريرابراھيم عليان الحريري3335 ريري ن ي يم ريربر ر ررب
16NoNo-09-2011ذكردرعابصر الحريرحسن العليان الحريري3336

16NoNohttp://youtu.be/YqdmRV6QimA-09-2011ذكرادلبتل صفرةمحمد داوود3337
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16NoNohttp://youtu.be/RH5UxNogG40-09-182011ذكرادلبابلينحسن ھرموش3338

16NoNohttp://youtu.be/XdrOxxahqzU-09-2011ذكرحمصالبياضةفؤاد الفاخوري3339

16NoNohttp://youtu.be/YqdmRV6QimA-09-2011ذكرادلبابلينموسى ھرموش3340

16NoNohttp://youtu.be/Cz_DumaHFqc-09-152011ذكر-طفلدرعاالصنميناحمد  عدنان  النصار3341
16NoNo-09-172011ذكر-طفلدرعاالصنمينإبراھيم  محمد  الفروح3342
16NoNo-09-2011ذكرحماةخطابمحمد أحمد الزھراوي3343

16NoNohttp://youtu.be/YqdmRV6QimA-09-502011ذكرحماةحلفايامحمود محمد الجمال3344

ذ 16NoNohttp://youtu.be/YqdmRV6QimA-09-242011ذكرحماةحلفايامحمود عمر الجمال3345

16NoNo-09-2011ذكرحماةحلفايااحمد مصطو3346
16NoNohttp://youtu.be/1IyPLKhNO_0-09-202011ذكرحماةطيبة اإلماممحمد أحمد المصطفى3347
16NoNo-09-352011ذكرحماةخطابمحمد أحمد عمر الزھوري3348
16NoNo-09-402011ذكرحماةحلفاياعلي أحمد القصرين3349

16NoNohttp://youtu.be/YqdmRV6QimA-09-2011ذكرحماةحلفاياعالء سلطان3350

16NoNo-09-2011ذكرحماةخطابمحمد أحمد الزھري3351
17NoNohttp://youtu.be/g5JTv4bJkZ4-09-2011ذكرحمصكرم الزيتوناحمد فالحة3352
17NoNohttp://youtu.be/ZY-HPYx_WSk-09-172011ذكر-طفلحمصكرم الزيتونبالل العوض3353 yم
17NoNo-09-2011ذكرادلبخان شيخونرجب  محمد  رجب3354
17NoNo-09-2011ذكرادلبخان شيخونمعتز  عبدو  المرعي3355

تنورة3356 متأثر بجراحه من رصاص األمن أثناء مظاھرة اليوم السابق 17YesNo-09-2011ذكرحمصالبياضةعالء
ازة ا ف كا ن اض http://youtu.be/5L0RBKJeCe8ة ور3356 2011رصبي   09 17YesNoجمعة ماضون وھو مجند كان في اجازةhttp://youtu.be/5L0RBKJeCe8

قتل في 13-9-2011 واختطف جثمانه وسلم اليوم17NoNo-09-272011ذكرريف دمشقسقباابراھيم  كامل  البشاش3357
http://youtu.be/D4eS4ka4Kloقتل في 13-9-2011 واختطف جثمانه وسلم اليوم17NoNo-09-222011ذكرريف دمشقسقبادياب  غسان  حوارة3358
دوماني3359 سعيد دمشقسقبابشار اليوم17NoNo-09-272011ذكرريف وسلم جثمانه واختطف 2011-9-13 في http://youtuقتل be/D4eS4ka4Klo http://youtu.be/D4eS4ka4Kloقتل في 13-9-2011 واختطف جثمانه وسلم اليوم17NoNo-09-272011ذكرريف دمشقسقبابشار  سعيد  دوماني3359
http://youtu.be/YS4V_UElfxYقتل في 13-9-2011 واختطف جثمانه وسلم اليوم17NoNo-09-512011ذكرريف دمشقسقباسالم  حسن  ريحان3360
17NoNo-09-242011ذكرالالذقيةقنيصعامر    زرطيط3361
17NoNo-09-2011ذكرحمصحي النازحينعصام    باليقة3362 يم
17NoNo-09-2011ذكرحمصحي النازحينخالد    العوض3363
17NoNohttp://youtu.be/zkok9hrzrdY-09-2011ذكرحمصحي النازحينعلي حسين سالمة3364
17NoNo-09-2011ذكرحمصالرستنمھند    شباكي3365

ل غل ال ة افا شق ذف 18NoNo-09-252011ذكرريف دمشقسقبافادي جمعة الزغليلي3366
18NoNo-09-252011ذكرحمصحي النازحينمحمد العلي3367

الحمود3368 الحميد عبد الزاويةمحمد 402011ذكرادلبجبل 09 18NoYes
بتاريخ 18-9-2011 وجدت الجثة مطمورة تحت احجار في 
مقتوال و االعين مغط و المالبس من مجردة http://youtuالقرية be/ORUV5XpJE2w القرية , مجردة من المالبس و مغطى االعين و مقتوال 18NoYes-09-402011ذكرادلبجبل الزاويةمحمد عبد الحميد الحمود3368

بالرصاص بعد التعذيب جبل الزاوية، ابديتا
http://youtu.be/ORUV5XpJE2w

18NoNohttp://youtu.be/rrAlNpRTp5w-09-112011ذكر-طفلدرعاالصنمينابراھيم محمد الفروح3369

ة ا ا ا تشھدت ا ( ال د د (الشھ ة خط خطيبة (الشھيد محمود الجوري) استشھدت صباحا برصاصة 18NoNo-09-2011أنثىحمصجوبرعزت    الخالد3370
بي تي ار في الراس عرسكما في الجنة باذن هللا.

متأثرا بجراحه جبل الزاوية، كفرعويد18NoNo-09-2011ذكرادلبجبل الزاويةمصطفى أحمد مغالج3371
ل ذغل 18NoNohttp://youtu.be/-rMCmZLqqnY-09-2011ذكردرعاعربينايمن زغلول3372

19NoNo-09-2011ذكرحماةالتوبةاحمد الخليل3373
19NoNo-09-2011ذكرحمصالحولةيحيى عبد المعطي بكور3374
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19NoNo-09-2011انثىحمصالحولةشمسه بكور3375
19NoNohttp://youtu.be/TwlhvtnYPwU-09-402011ذكرحمصالحولةحسين الناصر3376
19NoNohttp://youtu.be/TwlhvtnYPwU-09-252011ذكرحمصالحولةمحمود حماده3377
ا3378 ال لةالل طفلال 102011ذك 09 19NNhtt // t b /T lh t YP U 19NoNohttp://youtu.be/TwlhvtnYPwU-09-102011ذكر-طفلحمصالحولةبالل محمد العامر3378
19NoNo-09-2011ذكردرعاانخلنجم الجواد3379
19NoNo-09-2011ذكرالالذقيةالمارونياتمجد أندرون3380
أندرون3381 كمال 19NoNo-09-232011ذكرالالذقيةالمارونياتمجد 19NoNo-09-232011ذكرالالذقيةالمارونياتمجد كمال أندرون3381
20NoNo-09-2011ذكرحماةالسلميةعلي األمير3382
سنة إصابة رصاصة برقبته 20NoNo26-09-2011حمصباباعمرومعتز محمد غازي القصيراوي3383
20NoNo-09-2011ذكرحماةسلميةعلي األمير أحمد3384 ي
20NoNo-09-2011ذكرادلبجبل الزاويةاحمد محمود اصالن3385
20NoNo-09-202011ذكرحمصديربعلبةعبدالعزيز فيصل ابو غليون3386
20NoNohttp://youtu.be/ki-Bb90vxQ8-09-102011ذكر-طفلحمصالرستنماھر الزعبي3387

شكل ا ال اال ل اطل لأل ا ك ت كان كانت تركب باص لألجره و اطلق عليھم االمن الرصاص بشكل 20NoNo-09-2011انثىحمصالرستنامنة عبيد3388
عشوائي

رصاصة في القلب20NoNo-09-2011ذكرريف دمشقالكسوةمحمد الفرا3389
الزعبي3390 بجراحه20NoNo-09-2011ذكردرعاالمسيفرةعصمت http://youtuمتاثرا be/ieTkIZbNQOw http://youtu.be/ieTkIZbNQOwمتاثرا بجراحه20NoNo-09-2011ذكردرعاالمسيفرةعصمت الزعبي3390
21NoNohttp://youtu.be/ZKE3PBqzAq8-09-382011ذكرحماةالحويزخالد حمودي الحسين3391
21NoNo-09-2011حمصباباعمروتركي مروان باكير3392
21NoNo-09-2011حمصباباعمروام طراد حسو3393 م
21NoNo-09-2011حمصباباعمروجھاد الحاجي3394
21NoNo-09-2011حمصباباعمرووضحة أبو قرعة  : أخت أبو علي الدباني3395

األجرب3396 رمضان استشھد يوم اجتياح بابا عمرو الثالث بتاريخ 20 ايلول  21YesNo-09-2011حمصباباعمرومحمد
ا ا ف ل ا ن ة ا ا ف ا ألجرب3396 ن  رو ر ب 2011صب 09 21YesNoعسكري كان في اجازة عند اھله في باباعمرو

21NoNo-09-2011حمصباباعمروعمر احمد فتاح3397
" عام   " ابن احت الشيخ فدى 21NoNo12-09-122011طفلحمصباباعمروانور جمال زغروط3398
الشعار3399 معتز 2011حمصباباعمرومحمد 09 21NoNoالحي اقتحام أثناء عشوائي رصاص رصاص عشوائي أثناء اقتحام الحي21NoNo-09-2011حمصباباعمرومحمد معتز الشعار3399

من قرية الحويز توفي تحت التعذيب تم أعتقاله من 3 أيام ھو 22NoYes-09-2011ذكرحماةالغاب، الحويزخالد الحمودي3400
و4 أشخاص

22NoNo-09-382011ذكرحماةفيصل كيالني3401 ي
22NoNo-09-352011ذكرحماةمصياف - الرصافهمحمد علي إبراھيم إبراھيم3402
22NoNo-09-2011ذكرحماةكفرزيتاعامر حاج عبد هللا3403
22NoNo-09-322011ذكرحماةمازن سھيل األيوبي3404

http://youtu.be/PjjNmCElKw8في اطالق نار عشوائي اثناء مروره باحد الحواجز في كفرنبل22NoNo-09-502011ذكرادلبحاسعبدالكريم أحمد قيطوم3405

22NoNo-09-2011ذكرحمصباباعمرومحمد غازي قصيراوي3406
حسو3407 آل من 2011انثحمصباباعمروسيدة 09 22NoNo 22NoNo-09-2011انثىحمصباباعمروسيدة من آل حسو3407
22NoNo-09-2011ذكرحمصالرستنعدنان حسن حمدان3408
مجند22YesNo-09-2011ذكرريف دمشقمحمود مزيد مزيد3409

ا3410 الش ل د ك تندال 502011ذكال 09 22NNن اال ل ق ن طلقات دة الف الة ال ذاھ ھ قتل قتل وھو ذاھب الى صالة الفجر بعدة طلقات من قبل االمن22NoNo-09-502011ذكرحمصالرستنعبدالحكيم محمد علي الشعار3410

رقيب أول22YesNo-09-2011ذكرطرطوسوسيم عبد المجيد صالح3411
رقيب أول22YesNo-09-2011ذكرحمصفادي عدنان عيسى3412

ذهللا مساعد22YesNo-09-2011ذكرالسويداءنبيل جاد هللا جعفر3413
مساعد أول22YesNo-09-2011ذكرالقنيطرةتيسر عيسى ابو خالد3414
مالزم اول22YesNo-09-2011ذكرالالذقيةعالء سعيد بالوش3415
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22NoNohttp://youtu.be/GOL1Ao2Zhgc-09-2011ذكرريف دمشقالزبدانييحيى حسين رحمة3416
مجند22YesNo-09-2011ذكرالسويداءقيصمابسام نصر3417
مجند22YesNo-09-2011ذكرالسويداءمجادلخالد عماشة3418
تن3419 اشقاال 2011ذكال 09 22YNن مجند22YesNo-09-2011ذكرالسويداءشقاحسن المتني3419
معروف بأسم عالء جميل محشي22NoNo-09-2011ذكرحلبدار عزةعالء جميل عرب3420

متزوج ولديه أربعة أوالد ، في اطالق نار على مظاھرة خرجت 23NoNo-09-2011ذكر -بالغدمشقشارع بغدادانس الفقيه3421
المعري جامع من جامع المعريمن

توفت اثر جراح تعرضت لھا في اطالق رصاص من قبل االمن 23NoNo-09-2011انثى -بالغريف دمشقالزبدانيريما صالح العطيبي3422
بتاريخ 2011-9-22

-بالغحمصتلبيسةمحمود الضيخ3423 23NoNohttp://youtu.be/bmMfhrfg0q0-09-2011ذكر pغخ y g q
23NoNo-09-2011ذكر -بالغحمصالبياضةصفوان سعد المظلوم3424
23NoNo-09-2011ذكر -بالغحمصباب الدريبعالء كنجو3425
23NoNo-09-2011ذكر -بالغحمصباب الدريبھشام المغربل3426

ال اا ال الغا ذك -بالغحمصباب السباعماھر صبحي العوير3427 23NoNo-09-2011ذكر
23NoNo-09-2011ذكر -بالغحمصالخالديةعادل بارودي3428
23NoNo-09-2011ذكر -بالغحمصالخالديةمحمد درويش3429
عربش3430 فارس دمشقدوماابو -بالغريف 23NoNo-09-2011ذكر -بالغريف دمشقدوماابو فارس عربش3430 23NoNo-09-2011ذكر
23NoNo-09-462011ذكر -بالغريف دمشقدومامحمود محمد أديب راعودة3431
23NoNo-09-52011انثى -طفلحمصالقصيررقية نديم اسماعيل3432
-بالغدرعاتسيلاحمد عبد الكريم عودات3433 23NoNo-09-2011ذكر غم

استشھد تحت التعذيب سلم جثمانه في 22-09-2011 وكان قد 23NoYes-09-432011ذكر -بالغالالذقيةحسن الشيخ موسى3434
اعتقل منذ حوالي شھرين

استشھد برصاص االمن في  23NoNo2011-09-22-09-172011ذكر -طفلالالذقيةابراھيم الحشري3435
آ أ ف نا طل طا ال ا ا أ أ أصيب أمام جامع عمر بن الخطاب بطلق ناري في رأسه وآخر 23NoNo-09-252011ذكردير الزورالبوكمالبالل صالح العيسى3436

في كتفه من قبل قوات االمن والشبيحة
23NoNo-09-162011طفلحماةالجراجمةزھير الھاشم3437
الصالح3438 محمد 282011ذكرحماةكازوعبدالحكيم 09 24NoNohttp://youtu be/EJVXE7K8nys 24NoNohttp://youtu.be/EJVXE7K8nys-09-282011ذكرحماةكازوعبدالحكيم محمد الصالح3438
24NoNo-09-2011ذكرحماةكفرنبودةعالء نصر الدبيس3439
24NoNo-09-2011ذكرحماةحسين عيسى جمعة3440

ال3460 ال لطان د ةا 452011ذكتل 09 25NY اعتقل في 23-09-2011 واعيد اليوم الى ذويه شھيدا تحت ھي25NoYes-09-452011ذكرحمصتلبيسةاحمد سلطان الرحال3460 ي ى م ي ي ي
التعذيب

25NoNohttp://youtu.be/k_KTVjkW6CY-09-2011ذكرحمصباب الدريبصفا غسان توكل3461

الشعار3462 غازي محمد السباعمعتز قنص في باب عمر في 20-09- 2011 في الكتف وتم خطفه 25NoYes-09-2011ذكرحمصباب
ذ ق 2011ذكرحمصباب السباعمعتز محمد غازي الشعار3462 09 25NoYesوقضى بعد التعذيب

http://youtu.be/e0JxUynkPCIاستشھد في 24-09-2011 اثناء الھجوم على المدينة25NoNo-09-2011ذكرحمصالقصيرمجدين خضر ناصر3463
http://youtu.be/poxBPcCJr6Eطبيب جراح قتل اثناء خروجه من المنزل25NoNo-09-2011ذكرحمصحسن عيد3464
الزھوري3465 الھادي عبد 2011ذكرحمصالقصيريثرب 09 25NoNohttp://youtu be/U0ehD7nQMbI 25NoNohttp://youtu.be/U0ehD7nQMbI-09-2011ذكرحمصالقصيريثرب عبد الھادي الزھوري3465

مجند اعتقل بتاريخ 19-8-2011 وقتل تحت التعذيب وسلم اليوم 25YesYes-09-2011ذكرحمصديربعلبةعبدالمعين المكحل3466
الى عائلته

تعذيب في فروع االمن25NoYes-09-2011ذكرالالذقيةمصطفى محمد فيزو3467 يزو نريى روع ي يب
25NoNo-09-312011ذكرحماةخطابمحمود محمد الصالح3468
25NoNohttp://youtu.be/T4m7l2zP97E-09-312011ذكرحماةحلفايامدين قدور السليمان3469
26NoNohttp://youtu.be/cFI-LNnsUvo-09-2011ذكرحماةحلفايامحمد مھدي الصيادي3470
26NoNo-09-162011طفلحماةحلفايايوسف محمد المھدي الصيادي3471
26NoNo-09-122011طفلحماةحلفاياموسى محمد المھدي الصيادي3472
26NoNo-09-182011ذكرحماةحلفاياعبدالسالم محمد المھدي الصيادي3473
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26NoNo-09-2011ذكرحماةعبدالھادي ھنداوي3474
26NoNo-09-552011ذكرحماةغرب المشتلرضوان كالوك3475
26NoNohttp://youtu.be/tCiJ-mv-vt0-09-2011ذكردرعاطفسمنيف الزعبي3476
الز3477 ا ال ف 252011ذكالقاش 09 26NN 26NoNo-09-252011ذكرحمصالقصيراشرف عبدالھادي الزھوري3477
ريف المعرة، كنايس26NoNo-09-252011ذكرادلبمعرة النعماناسماعيل خالد االسود3478
26NoNohttp://youtu.be/5HF1xMOvo9s-09-2011ذكرحمصنايل الدخيل3479
عقيل3480 نايف علي 26NoNo-09-2011ذكرحمصالغوطهمحمد 26NoNo-09-2011ذكرحمصالغوطهمحمد علي نايف عقيل3480
26NoNo-09-2011ذكرحماةحلفاياابراھيم محمد المھدي الصيادي3481
26NoNohttp://youtu.be/5p9l36ab1qM-09-2011ذكردير الزورالقوريةھشان العياش3482
مجند استشھد في دوما26YesNo-09-2011ذكردير الزورصالح أزرق العيادة3483 يح
27NoNo-09-2011ذكرحماةاديب احمد الھواري3484
27NoNohttp://youtu.be/q3GRF1RCh0c-09-2011ذكرادلبكفرومةمحمد أحمد بيور3485
27NoNo-09-2011ذكرحمصباب السباععبدالرحمن المبيض3486

27NoNohttp://youtu.be/PVeYBq916XM-09-2011ذكرحمصالخالديةعبدالرحمن محمد خير المغربي3487

27NoNo-09-2011ذكرحمصالبياضةمصطفى حسين باكير3488
عباس3489 27NoNohttp://youtu.be/40FQeQyLZCQ-09-172011ذكر-طفلحمصالخالديةشفيق 3 س89 ب لصييق 70ر 09 7NoNop //you u be/ 0 QeQy CQ
27NoNohttp://youtu.be/i8lKn3W6EuU-09-2011ذكرحمصالخالديةعدنان خاووج3490
27NoNo-09-2011ذكرحمصالبياضةعبدالسالم قربي3491
28NoNo-09-2011ذكرحماةجنانخالد حسن شرتح3492

ة 28NoNo-09-2011ذكرحماةالحويجةعليوي التركاوي3493
28NoNo-09-2011ذكرحماةمصياف - عين شمسمنھل سليمان3494
مجند28YesNo-09-2011ذكرحمصالرستنبشير منصور3495
يان3496 ح 2011ذكرحمصالقصيرمحمد 09 28YesNoمنشق مجند مجند منشق28YesNo-09-2011ذكرحمصالقصيرمحمد حسيان3496
http://youtu.be/BYvtIefufisمالزم28YesNo-09-2011ذكرحمصالرستناحمد الخلف3497
28NoNo-09-2011ذكرحمصالرستنعبدالمنھم بحبوح3498
الرز3499 عائلة 28NoNo-09-2011ذكرحمصالرستنمن رز3499 نن   2011رصر 09 28NoNo
http://youtu.be/9MeMbZT-Pp0االصل من الغنطو28NoNo-09-2011ذكرحمصالرستنجمال سيفو3500
http://youtu.be/Of2tOXczxmAاالصل من تلبيسة28NoNo-09-2011ذكرحمصالرستنمحمود ھالل3501
28NoNo-09-2011ذكرحمصالرستنشريف موسى3502
28NoNo-09-2011ذكرحمصالرستنمحمد فايز سالمة3503
عالم نووي28NoNo-09-2011ذكرحمصاوس عبدالكريم3504
28NoNo-09-2011ذكرحمصالبياضةموسى عبدالھادي الدنف3505
صالبياضةالزلق3506 242011ذكح 09 28YYالتعذي تحت نشق ك http://youtuع be/y4FfIsSKZdc http://youtu.be/y4FfIsSKZdcعسكري منشق تحت التعذيب28YesYes-09-242011ذكرحمصالبياضةموسى الزلق3506
تحت التعذيب28NoYes-09-352011ذكرحمصالبياضةزھير الطرابلسي3507
28NoNo-09-2011ذكرحمصديربعلبةجمال صويف3508
الحجي3509 سعيد بجراحه28NoNo-09-2011ذكردرعاالجيزةعبدالعزيز متأثرا جي3509 ي  زيز  2011ررجيزب 09 28NoNoر بجر

28NoNohttp://youtu.be/BU841PTTAN0-09-2011ذكرطرطوسبانياس - المرقباحمد عبدو3510

السالمات3511 العقلة محمد عقيد في سرية حفظ النظام اصله من درعا استشھد في 28YesNo-09-27-09-2011ذكرحماةتيسير
2011http://youtu.be/VnBSvRnMXtQ ير   3511 2011ري 09 28YesNo2011http://youtu.be/VnBSvRnMXtQ

29NoNo-09-2011حمصباباعمروبرھان عبد الرحمن حاميش3512
29NoNo-09-2011ذكرحمصالخالديةمحمد خالد السعيد3513
األشتر3514 أحمد 29NoNo-09-2011ذكرحمصالرستنمحمود 29NoNo-09-2011ذكرحمصالرستنمحمود أحمد األشتر3514
29NoNohttp://youtu.be/tD9SgLd13oc-09-2011ذكرحمصالخالديةتامر حمدو الھنداوي3515
طفل29NoNo-09-2011ذكر- طفلحمصالرستنمحمد حمدان3516
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29NoNo-09-2011انثىحمصالبياضةفاطمة راكان3517

استشھد اثر اطالق رصاص عشوائي من سيارة تابعه لشبيحة 
النظام

29NoNo-09-2011ذكر- طفلادلبسراقبمحمد دحروج3518

م
 

ورمي أمام محل 
والده
  

29YesNo-09-2011ذكردير الزوربشار المحيميد3519
مالزم اول  استشھد في 

الرستن
 

استشھاد المجند مؤيد صالح الجاسم في حمص عند محاولته 29YesNo-09-2011ذكردير الزورالميادينمؤيد صالح الجاسم3520
االنشقاق من الجيش

كن ا ل ذكاةل 29NoNo-09-2011ذكرحماةعلي سليمان كنوج3521
30NoNohttp://youtu.be/c7sG0jpWiVI-09-222011ذكرحماةكفرزيتاعبداللطيف حسن بكور3522
30NoNo-09-2011ذكرحماةرضوان بدري3523
العلي3524 محمود 212011ذكرحماةكفرزيتاعبدهللا 09 30NoNohttp://youtu be/RCO4FFwf Y0 30NoNohttp://youtu.be/RCO4FFwf_Y0-09-212011ذكرحماةكفرزيتاعبدهللا محمود العلي3524
30NoNo-09-252011ذكرحماةكفرزيتاخالد حسن الخليل3525
30NoNo-09-262011ذكرحماةكفرزيتاإياد عبد المنعم الحسن3526
30NoNo-09-2011ذكرحماةعبدالكريم الفرا3527 م
30NoNo-09-432011ذكرحماةحلفاياخالد عبد هللا الرجب3528
http://youtu.be/sI3n6D9eFzwمتأثرا بجراحه30NoNo-09-2011ذكرحمصاالنشاءاترامي حسان الفاخوري3529
http://youtu.be/6N5xCl4b4asشارع الزير30NoNo-09-182011ذكرحمصالبياضةمحمد الباشات3530

ةف //ذل /G Q 30NoNohttp://youtu.be/Gv8ur4w7_RQ-09-2011ذكرحمصالبياضةيوسف عوني3531
30NoNo-09-2011ذكرحمصالبياضةمحمد طالل بشان3532
30NoNo-09-602011ذكرحمصاحمد عبدالحي3533
يوسف3534 الحاج طفلحمصالرستنھادي 2011ذكر 09 30NoNoطفل طفلحمصالرستنھادي الحاج يوسف3534 - طفل30NoNo-09-2011ذكر
30NoNohttp://youtu.be/4bXtKNquQH0-09-2011ذكرحمصديربعلبةحسام خياط3535

أحد جنود الثورة المجھولين: العقيد البطل برھان عبدالرحمن 
خالل ن ا للث لز ا كل قد ا ا كف ة ق ن ش ا

30YesNo-09-2011ذكرحمصبرھان عبدالرحمن حاميش3536

حاميش من قرية كفرعايا قدم كل ما يلزم للثوار من خالل 
تسريب المعلومات الالزمة والتحذير والتنبيه من خالل تعامله 

السّري مع الثوار. قبل أن تنال منه يد الغدر في فرع المخابرات 
عمله. رأس على وھو تصفيته تمت حيث حمص في الجوية في حمص حيث تمت تصفيته وھو على رأس عمله. الجوية

فغدروا به يوم أمس الخميس 29 - 9 -2011

30NoNo-09-2011ذكرحمصالخالديةرفعت عبدالرحمن السقا3537
السعيد3538 رفيق 2011ذكرحمصالخالديةمحمد 09 30NoNo 30NoNo-09-2011ذكرحمصالخالديةمحمد رفيق السعيد3538
30NoNo-09-2011ذكرحمصحي الشماساحمد المعرواي3539
http://youtu.be/f0j8No6RqZgطبيب استشھد في الرستن30NoNo-09-2011ذكرحمصالقصيرعبدالرحيم عامر3540
طبيب30NoNo-09-2011ذكرحمصالرستنانور الشيخ علي3541 ي يخ نور بيبرصر
http://youtu.be/xk5Nxu-DU7Mعسكري30YesNo-09-202011ذكردرعاعمر محمد قطيفان3542
عقيد30YesNo-09-2011ذكرريف دمشقدوماسامر الحافظ3543
30NoNo-09-2011ذكرحمصتلبيسةمريم الغجري3544
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30YesNo-09-2011ذكرادلبمعرة النعمانمحمد خالد جمعة اإلبراھيم3545
قرية الغدفة عسكري مجند  يخدم في حماة الفداء تم إغتياله 
لرفضه إطالق النار على المتظاھرين العزل في خان شيخون 

  

رجل في الستين من عمره، األصل من حي الصالحية في دمشق 30NoNo-09-602011ذكرريف دمشققدسياصالح الدين زكي3546
و كان مقيماً في قدسي

الدوري3547 30NoNo-09-2011ذكرحماةالحميديةخالد 30NoNo-09-2011ذكرحماةالحميديةخالد الدوري3547
30NoNo-09-2011ذكرحماةالجراجمةايمن لبنية3548
30NoNo-09-2011ذكرحماةالجراجمةصفوان طيارة3549
ياعتقل قبل يومين واعيد اليوم وقد اصيب بطلق ناري01NoYes-10-2011ذكرحمصتلبيسةحسين نعسان الدقة3550 م
01NoNohttp://youtu.be/35t58GFfMbo-10-2011ذكردمشقالقدممحمود المصري3551
01NoNo-10-2011ذكردمشقالقدمامين المصري3552
01NoNo-10-2011ذكردمشقالقدمزھير المصري3553

ضا ن ذكشالقال 01NoNo-10-2011ذكردمشقالقدمعبدالمنعم رمضان3554

01NoNo-10-2011ذكرحمصتلبيسةاحمد عبداإلله الضحيك3555

طالب اقتصادي سنة 
ثانية
  

وھو عائد الى بيته برصاصة قناص
01NoNo-10-2011ذكرحمصالقصورغسان القواص3556
01NoNohttp://youtu.be/0neTZYlPSaEp-10-2011ذكرحمصديربعلبةجعفر حسون3557 y

01NoNo-10-362011ذكرادلبكفرومةمأمون حسين السعيد الديك3558

استشھد في قرية 
كفرنبودة

 
ل أطف ة ل أ ة ف ة  وھو عضو تنسيقية كفرومة أب لعدة أطفالق

01NoNohttp://youtu.be/McW8IyJT0RE-10-2011ذكرريف دمشقحرستاحسن عفوف3559

01NoNohttp://youtu.be/kOD3_QWCPo-10-2011ذكرادلبالھبيط - مدايامنھل فكري3560
ww

01NoNohttp://youtu.be/eWy6GnlJwKk-10-2011ذكرحمصمعتز الشعار3561
01NoNo-10-2011ذكرحمصعمر أحمد فتاح3562
01NoNo-10-2011ذكردمشقحنوش الخضر3563
مجند01YesNo-10-2011ذكرادلبسليم خطيب3564
مجند01YesNo-10-2011ذكرحلبزيدان عبد الرزاق األحمد الجاسم3565
مجند01YesNo-10-2011ذكرحلبإبراھيم مصطفى العليوي3566
د3567 اال عل د طا 2011ذكط 10 01YNند مجند01YesNo-10-2011ذكرطرطوسامجد علي االحمد3567
مجند01YesNo-10-2011ذكرالالذقيةعلي إبراھيم محفوض3568
مجند01YesNo-10-2011ذكرالالذقيةمحمد عباس شحيدة3569
العثمان3570 بھدان مجند01YesNo-10-2011ذكرالرقةاحمد ن3570 ان ا را بھ 2011را 10 01YesNoج
01NoNo-10-2011ذكرحماةكفرنبودةمحمد حسين رحال3571
01NoNo-10-2011ذكرحماةعمار الصالح3572
02NoNo-10-2011ذكرحماةسلمان أكرم علي3573
02NoNo-10-2011ذكرحماةمصطفى محمد فرزات3574
02NoNo-10-2011ذكرحماةھيثم وجيه قطفة3575
02NoNo-10-2011ذكرحماةسامر منير يونس3576
ل3577 فا 2011ذكھ 10 02NN 02NoNo-10-2011ذكرحمصھيفاء سلوم3577
02NoNo-10-2011ذكرحمصنصر قزيز3578
02NoNo-10-2011ذكرادلباحمد سكان3579
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استشھد تحت التعذيب02NoYes-10-2011ذكرادلبخان شيخونعبده عبدالحي الريم3580
استشھد تحت التعذيب02NoYes-10-2011ذكرادلبخان شيخونمحمد عبدالمعين قطيني3581
02NoNo-10-2011ذكردرعاالجيزةاحمد خالد عقاب3582

http://youtu.be/2IBW6WVvm8gالرقيب استشھد في حمص02YesNo-10-2011ذكردرعاابطععماد منھل ابو حالوة3583

02NoNohttp://youtu.be/YvyTrNXbNUA-10-2011ذكرادلبخان شيخونمحمد تالوي3584
متأثراً بإصابته02NoNo-10-2011ذكرحمصديربعلبةعبدالحكيم العلي3585 ي يم بب برصيرب بإ ر
02NoNo-10-2011ذكرحمصالخالديةمحمد نور الدين قاروط3586
02NoNo-10-2011ذكرحمصالرستنامين سعيد ايوب3587
أو منير02NoNo-10-2011ذكرحمصحي عشيرةامير مروان النحاس3588

فذة http://youtu.be/J80EQ_BitJsمجند - استشھد في الرستن02YesNo-10-2011ذكرالحسكةمحمود ابراھيم بكو3589
02NoNo-10-2011ذكرحمصابو مھا3590
03NoNo-10-332011ذكرريف دمشقحرستامنير البريجاوي الحمصي3591
الوناس3592 عكلة هللا 2011ذكرالحسكةالخمائلعطا 10 03YesNoعسكري عسكري03YesNo-10-2011ذكرالحسكةالخمائلعطا هللا عكلة الوناس3592
03NoNo-10-2011ذكرحمصعشيرةفراس محمد الرمضان3593
مجند03YesNo-10-2011ذكرحمصبشير حسن العبد3594
قنواتي3595 محمد مجند03YesNo-10-2011ذكرحلبمصطفى ي3595 و 0ربى 0 03esNoج
03NoNo-10-2011ذكرحماةسلحبعصام حسن حمود3596

http://youtu.be/xW2vS8PSqR0تحت التعذيب اعتقل يوم21-9 وسلم 3-10 إلى أھله جثة ھامدة03NoNo-10-2011حمصباباعمروعبدهللا فارس زعيب3597

ة http://youtu.be/hlnj9CE6Q14سنة 04NoNo50-10-2011ذكرحمصاحمد العلي3598
04NoNohttp://youtu.be/Szo2ddE22Qs-10-2011ذكرادلبجبل الزاويةرضوان الشيخ3599
http://youtu.be/xj0imoJh3xsتحت التعذيب04NoYes-10-2011ذكرادلبجبل الزاويةزكريا عبدو الضاھر3600
البيطار3601 المعط عبد 2011ذكرحمصالبياضةعالء 10 04NoNoالبارحة بجراح http://youtuمتأثرا be/s5coGymiU w http://youtu.be/s5coGymiU_wمتأثرا بجراح البارحة04NoNo-10-2011ذكرحمصالبياضةعالء عبد المعطي البيطار3601
متأثرا بجراح البارحة04NoNo-10-322011ذكرحمصالدارة الكبيرةلؤي عبدالرحمن العزو3602
تحت التعذيب04NoYes-10-2011ذكرحمصعمر سفوك3603
العمر3604 السرميني التعذيب04NoYes-10-452011انثىحمصتلبيسةليلى تحت ر3604 ي  ي ر ى  452011ىصبيي 10 04NoYesيب  
04NoNohttp://youtu.be/Oho4GJno6Ac-10-212011ذكرحمصديربعلبةبالل الطالب3605
04NoNo-10-552011ذكرحمصديرفولمحمد خالد عثمان شفيق3606
04NoNo-10-252011ذكرادلبسرجيالسمير البدوي3607
04NoNohttp://youtu.be/8YHHQtgrwJg-10-2011ذكرحمصكرم الزيتونعبدالجبار المصري3608
04NoNohttp://youtu.be/4Q3EzPAcu3k-10-2011ذكرحمصكرم الزيتونبالل فرج3609
05NoNo-10-2011ذكرحمصمصطفى أحمد العلي3610
د3611 األح د أح صھد 2011ذكح 10 05YNك ع عسكري05YesNo-10-2011ذكرحمصمھدي أحمد األحمد3611
عسكري05YesNo-10-2011ذكرادلبجسر الشغورمصطفى محمد الدبلة3612
05NoNo-10-2011ذكرادلبعبدهللا ابراھيم الحاج عبدهللا3613
مصطفى3614 عبدهللا http://youtu.be/nyLv8-oL-2Uعسكري05YesNo-10-2011ذكرادلبعلي ى3614 ب  2011ربي  10 05YesNoريhttp://youtu.be/nyLv8 oL 2U
http://youtu.be/9306gL1098oعسكري05YesNo-10-2011ذكرالسويداءمازن حمود النجم3615
تحت التعذيب05NoYes-10-2011ذكرادلبجسر الشغورياسين صادق العمر3616
05NoNohttp://youtu.be/aLsGoF35ad8-10-2011ذكرحمصالخالديةمھند مدراتي3617
05NoNo-10-2011ذكرحمصالقريتينمحمد حسين الرحمون3618
05NoNohttp://youtu.be/z1yrLfGj4Tc-10-2011ذكرريف دمشقببيالمحمد الطويل3619
http://youtu.be/rL7EDYFmF9Yعاما متأثرا بجراحه 05NoNo15-10-152011ذكر-طفلدرعاداعلباسل جمال الشحادات3620
ا3621 الن د اعف 2011ذكا 10 05NNة ش تقلھا ا ن ل ا ك ة ا ل ق ن من قبل سيارة بيك اب لون احمر يستقلھا شبيحة05NoNo-10-2011ذكرحمصباباعمروفريد النصار3621
استاذ مدرسة05NoNo-10-2011ذكرادلباحمد عبد القادر البكري3622
05NoNo-10-2011ذكرحماةحكمت سلمان حسن3623
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05NoNo-10-2011ذكرحماةشادي غازي فرزات3624
05NoNo-10-2011ذكرحماةشادي حمدان فندي3625
http://youtu.be/xNP4FFRnKB8تحت الضرب (تعذيب)05NoYes-10-312011ذكرحماةكرنازحسين علي حمشو3626
ل3627 كا غاتاا 2011ذكاةاف 10 05NN 05NoNo-10-2011ذكرحماةمصياف - سيغاتاايھم كامل عيسى3627

05NoYes-10-132011طفلحماةحمزة ريحان3628

تحت التعذيب .استشھد 
في
  

3-10-2011 
06NoNo-10-2011ذكرحماةسھل الغاب - التوينةخلدون محمد الياسين3629
06NoNo-10-2011ذكرحماةسھل الغاب - تل واسطخالد ابراھيم األسود3630 م
06NoNohttp://youtu.be/aOllFhb2Ouk-10-2011ذكرحماةسھل الغالب - تمانعة الغابفراس مصيطيف3631
06NoNohttp://youtu.be/TQwSekPlUdI-10-332011ذكرالالذقيةالرمل الجنوبيفادي رحماني3632
06NoNohttp://youtu.be/MiX251pklmE-10-2011ذكرالالذقيةالرمل الجنوبيعبدهللا الشيخ3633

ة ال ةل الزا لل ةذكا الزا ل ف تش ا ل ش ل httا // t b /B i 3 FA1 http://youtu.be/Beiza3eFA1oادلب شھيد مجھول استشھد في جبل الزاوية06NoNo-10-2011ذكرادلبجبل الزاويةمجھول الھوية3634
http://youtu.be/GKBsKQ0eF44إدلب - جوزف - شھيد مجھول من اللطامنة6-10 ج06NoNo2-10-2011ذكرحماةاللطامنةمجھول الھوية3635
06NoNo-10-322011ذكرحماةالتوينيصالح محمد طعمة3636
بسيس3637 06NoNohttp://youtu-10-2011ذكرحماةقسطونعبدالباسط be/p23A5ck1deM 06NoNohttp://youtu.be/p23A5ck1deM-10-2011ذكرحماةقسطونعبدالباسط بسيس3637
06NoNo-10-812011ذكرحماةالتوينيخالد محمد الياسين3638
06NoNo-10-2011ذكرحماةتمانعةفراس عذاب مصيطف3639
06NoNo-10-2011ذكرحماةتمانعةرفعت الخليل3640
06NoNo-10-442011ذكرحماةحلفاياسايح حسن المصري3641
06NoNo-10-2011ذكرحماةكفرزيتاحسين الحمادة3642
06NoNo-10-2011ذكرحماةتل واسطمعن فخري حمادي3643

طا ا ذاةل 06NoNo-10-2011ذكرحماةتل واسطزاھر تمر3644
06NoNo-10-2011ذكرحماةتل واسطشادي ظاھر3645
طفل06NoNo-10-152011ذكر-طفلحمصالرستنقاسم عبدالرحمن االشتر3646
االحمد3647 2011ذكرحمصالبياضةمحمد 10 06NoNo 06NoNo-10-2011ذكرحمصالبياضةمحمد االحمد3647
تحت التعذيب06NoYes-10-2011ذكرحمصالقصيرمحمد أحمد حسيني3648
06NoNo-10-2011ذكرحمصديربعلبةمحمد عبدالوھاب المحيسن3649
http://youtu.be/LLmqjkuPyRYpطفل06NoNo-10-42011ذكر-طفلحمصالقصيرمحمد العمر3650 y qj y
تحت التعذيب06NoYes-10-452011ذكرحمصطالل ممدوح الترجمان3651
07NoNohttp://youtu.be/A6gJJaj4YaM-10-2011ذكرريف دمشقالزبدانيسيف الدين رحمة3652
07NoNo-10-2011ذكرريف دمشقحرستاعالء محمد نقارة3653

شفط ذف 07NoNo-10-2011ذكرريف دمشقدومامروان فطوم3654
07NoNohttp://youtu.be/qE95mcu1pME-10-2011ذكرريف دمشقدومااسامة الشيفوني3655

07NoNohttp://youtu.be/G5Y_8CKZ3BM-10-2011ذكرريف دمشقدوماعصام محمد النائب3656

07NoNohttp://youtu.be/H2CbwzS7lvs-10-2011ذكرريف دمشقدومامحمد راتب مكية3657
07NoNo-10-2011ذكرحمصباب الدريبعبدالرزاق البريني3658
07NoNo-10-2011ذكرحمصباب السباععدنان غزالي3659
07NoNohttp://youtu.be/QDiUXbu-oNw-10-2011ذكرحمصالغنطوجمال حمادي سيفو3660
07NoNo-10-702011ذكرحمصالمريجةعبدالسالم نبھان3661
07NoNo-10-2011ذكرحمصكرم الزيتونوسام عبدالحميد الحموي3662
الفقش3663 د ا دال نع ت الز 2011ذكك 10 07NN 07NoNo-10-2011ذكرحمصكرم الزيتونعبدالواحد الفقش3663
07NoNo-10-2011انثىحمصجب الجندليرجاء حميد الھالل3664
http://youtu.be/L6qagEaNkmsالناطق الرسمي باسم تيار المستقبل الكوردي07NoNo-10-2011ذكرالحسكةقامشليمشعل تمو3665
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عسكري07YesNo-10-192011ذكرالالذقيةالصليبةنديم أندرون3666
07NoNohttp://youtu.be/hN1LRV07o8Q-10-2011ذكرريف دمشقخالد عبد الحي بلو3667
07NoNo-10-2011ذكرحمصوحيد عامر3668
2011ذكك3669 10 07NN 07NoNo-10-2011ذكرحمصعمر كردي3669
07NoNo-10-2011ذكرحمصخالد سعدون3670
مجند07YesNo-10-2011ذكرحمصمالك صالح3671
اغا3672 07NoNo-10-2011ذكرحمصلؤي 07NoNo-10-2011ذكرحمصلؤي اغا3672
مساعد أول08YesNo-10-2011ذكرحمصانور خليل عسس3673
مجند08YesNo-10-2011ذكرالرقةفواز علي عساف3674
مجند08YesNo-10-2011ذكرالسويداءرواد حسين بالن3675
08NoNo-10-2011ذكرحمصديربعلبةعبدالناصر سليم النكدلي3676

http://youtu.be/ULkmGsHgH7Uالقامشلي - قرية ناف كورة08NoNo-10-542011ذكرالحسكةالقامشليجمال حسين حسين3677

حاج3678 عبدالعزيز 2011ذكرالحسكةالقامشلاسماعيل 10 08NoNo 08NoNo-10-2011ذكرالحسكةالقامشلياسماعيل عبدالعزيز حاج3678
طفل08NoNo-10-2011ذكر - طفلالحسكةالقامشليمحمد فواز3679
08NoNohttp://youtu.be/3zavaqXc1gc-10-2011ذكرالحسكةالقامشلي - عاموداياسين مجھول العائلة3680

د3681 ع الح شلد كةالقا 2011ذكال 10 08NNالغاز ل قنا http://youtuاختناقا be/QaCOvCqDBec http://youtu.be/QaCOvCqDBecاختناقا بقنابل الغاز08NoNo-10-2011ذكرالحسكةالقامشليمحمد صالح عبدي3681

اختناقا بقنابل الغاز08NoNo-10-672011ذكرالحسكةالقامشليجمال العمر3682
تحت التعذيب08NoYes-10-202011ذكرريف دمشقالضميرمحمد عبدالقادر الصايغ3683
ة3684 خ ن اا شقد د طفلف 142011ذك 10 08NNطفلhtt // t b /OE6 9 Lj Y http://youtu.be/OE6e9gpLjeYطفل08NoNo-10-142011ذكر-طفلريف دمشقدوماامين خبية3684
08NoNo-10-2011ذكرريف دمشقدوماإياد المبيض3685
08NoNo-10-2011ذكرريف دمشقدوماتوفيق المدور3686
جمعة3687 08NoNo-10-2011ذكرالحسكةالقامشليفھد 08NoNo-10-2011ذكرالحسكةالقامشليفھد جمعة3687
08NoNo-10-252011ذكرحماةجبرينجھاد واصل الحسين3688
08NoNo-10-202011ذكرحماةجبرينمأمون فايز الحسين3689
08NoNo-10-2011ذكرحماةجبرينعبدالمعين السراج3690
08NoNo-10-2011ذكرحماةجبرينوائل القبيسي3691
09NoNo-10-2011ذكرحماةصالح غسان معطي3692
09NoNohttp://youtu.be/O3z17YsGJxY-10-2011ذكرحماةقلعة المضيقعلي داشر العلوش3693
انا3694 شقالز 472011ذكف 10 09NN 09NoNo-10-472011ذكرريف دمشقالزبدانيسمير محمد عواد3694
09NoNo-10-2011ذكرريف دمشقالضميرمحمد أحمد عرابي3695
09NoNo-10-2011ذكرريف دمشقالضميرياسر أحمد عرابي3696
عرابي3697 دمشقالضميراحمد 09NoNohttp://youtu-10-2011ذكرريف be/hdEgP7hexOI 09NoNohttp://youtu.be/hdEgP7hexOI-10-2011ذكرريف دمشقالضميراحمد عرابي3697
09NoNo-10-2011ذكرطرطوسسومر العلي3698
ستشھد على الشريط الحدودي مع تركيا09NoNo-10-2011ذكرالالذقيةناصر أحمد محمود3699
09NoNo-10-2011ذكرحمصالرستنوردان عنتر3700
عام09NoNo-10-562011ذكرحمصباب السباعنزيه عبدالغني  الشوا3701
09NoNohttp://youtu.be/buGUM9Lze3w-10-2011ذكرالحسكةقدرويكحسن مصطفى عبدهللا3702
09NoNo-10-2011ذكرحمصكرم الزيتونعامر الحموية3703
3 ان04 ش تتا الز 2011ذكك 10 09 09NoNo-10-2011ذكرحمصكرم الزيتونتامر مشھداني3704
09NoNo-10-2011ذكرحمصكرم الزيتوناحمد شاليش3705
09NoNo-10-2011ذكرحمصكرم الزيتونتامر تركماني3706
الطالب3707 09NoNohttp://youtu-10-2011ذكرحمصديربعلبةاسامة be/iwTHS3pvJe0 09NoNohttp://youtu.be/iwTHS3pvJe0-10-2011ذكرحمصديربعلبةاسامة الطالب3707
09NoNo-10-2011ذكرحمصالنازحينمحمد الضاھر3708
09NoNo-10-2011ذكرحمصالخالديةعدنان رحمو3709
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مجند09YesNo-10-2011ذكردير الزورحسن علي عجيل االحمد3710
مجند09YesNo-10-2011ذكرطرطوسعلي عبد السالم علي3711
مجند09YesNo-10-2011ذكرحمصفؤاد محمد نزار خباز3712
ا3713 لل 2011ذكا 10 09YNن مجند09YesNo-10-2011ذكرادلبعلي عبدو بدا3713
09NoNo-10-322011ذكرالالذقيةعبدالناصر أحمد محمود3714
http://youtu.be/fWoTtfT7FBAاستشھد في سقليبية09NoNo-10-2011ذكرحماةقلعة المضيقعلي الداشر3715
أصفر3716 الجنوبيھيثم 10NoNo-10-352011ذكرالالذقيةالرمل 10NoNo-10-352011ذكرالالذقيةالرمل الجنوبيھيثم أصفر3716
10NoNohttp://youtu.be/s6shXEU3bGU-10-252011ذكرريف دمشقسقبابالل زھير ابو ھبرة3717
10NoNo-10-2011ذكرادلبجسر الشغورھيثم أشقر3718
http://youtu.be/Lif7_Rsc-pQعسكري منشق استشھد في حمص الرستن.10YesNo-10-2011ذكرريف دمشقدومااحمد عدنان حديدة3719 ي pي y _ p
10NoNo-10-272011ذكرحماةموركاحمد محمد رشاد اإلبراھيم3720
10NoNo-10-2011ذكرحماةحسين علي مخلوف3721
10NoNo-10-2011ذكرحماةلواء عاليا رحال3722
3 ا23 كن اكا اضةالل 222011ذكال 10 11 11NoNo-10-222011ذكرحمصالبياضةبالل راكان كنعان3723
مجند11YesNo-10-2011ذكرحمصباباعمروحمد العارف3724
11NoNo-10-2011ذكرحمصالنازحينمحمد بكور3725
االشرف3726 11NoNo-10-2011ذكرحمصعبدو 11NoNo-10-2011ذكرحمصعبدو االشرف3726
http://youtu.be/iz9SVobXzXMمجند11YesNo-10-2011ذكرحمصديربعلبةنادر الشيخ3727
http://youtu.be/5gs_K9U2sYYالبويضة الشرقية11NoNo-10-2011ذكرحمصالقصيرعبدالرحيم موسى بكار3728
تحت التعذيب11NoYes-10-2011ذكرحلبمارعياسر حسين الحافظ3729 ع
11NoNo-10-2011ذكرحمصالرستنمحمد خالد زباطح3730
11NoNo-10-2011ذكرحمصالرستنھيثم خالد زباطح3731
11NoNo-10-2011ذكرادلبسرمينمحمد مصطفى بنشي3732

ة ط ا تال ذال 11NoNo-10-2011ذكرحمصالرستنعبدالباسط وردة3733

11NoNohttp://youtu.be/N4qWWydLbeI-10-2011ذكرحمصاحمد بكور3734

المذبوح3735 عبدهللا شيخونعلي 12NoNohttp://youtu.be/3z69bflWmmQ-10-2011ذكرادلبخان بوح3735 ب  وني  ي 2011ربن  10 12NoNohttp://youtu.be/3z69bflWmmQ
13NoNo-10-2011ذكرادلببنشفادي حسين بدوي3736
13NoNo-10-2011ذكرادلببنشاحمد سلمو الجحجاح3737
13NoNo-10-2011ذكرادلببنشمصطفى عبدالسالم السيد3738
13NoNo-10-2011ذكرادلببنشاحمد عبدالحكيم ساعود3739
13NoNo-10-2011ذكرادلببنشعبدالحميد أحمد برغش3740
13NoNo-10-2011ذكرادلببنشمحمد مصطفى سيف الدين3741
اق3742 ديا د طفلادلبنشح 22011ذك 10 13NNطفل طفل13NoNo-10-22011ذكر-طفلادلببنشمحمد دياب سماق3742
13NoNohttp://youtu.be/rCw2RlXXL1E-10-2011ذكرادلببنشعامر عبدالكريم زقزاق3743
13NoNohttp://youtu.be/E_fGaRHhJjo-10-2011ذكرادلببنشقتيبة عبيد3744
األطرش3745 13NoNo-10-2011ذكرادلببنشعمر رش3745 أل شر  2011ربب 10 13NoNo
طالبة جامعية13NoNo-10-2011انثىادلببنشبراءة محمد ديب حامدي3746
استشھد في الخالدية13NoNo-10-2011ذكرحمصباب السباعمصطفى عبدهللا جواء3747
13NoNohttp://youtu.be/y469x0rb1qo-10-172011ذكر-طفلادلبتلكلخمحمد أحمد عباس3748
رتبة عميد استشھد في حماة13YesNo-10-2011ذكردرعاعتمانعبدالمجيد المصري3749
عسكري13YesNo-10-2011ذكرحلبمحمد جمال حاجي حسن3750
عسكري13YesNo-10-2011ذكرالالذقيةبشار توفيق حاتم3751
د3752 ال ال الزھاد 2011ذكد 10 13YNك ع عسكري13YesNo-10-2011ذكردير الزورجھاد العسيى الحمد3752
مجند13YesNo-10-2011ذكرحمصفداء أحمد إسماعيل3753
مجند13YesNo-10-2011ذكرحماةوليد أحمد سراقبي3754
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مجند13YesNo-10-2011ذكرحماةإبراھيم نجدت اسماعيل3755
14NoNohttp://youtu.be/IPwAy5S9RAg-10-2011حمصباباعمرومحمد علي العيسى3756

14NoNohttp://youtu.be/RTOH8KIm1dM-10-2011ذكرحلبعندانمحمد ھشوم ابن احمد3757 pم y

14NoNo-10-2011ذكردرعاداعلمحمد نبيل الجاموس3758
14NoNohttp://youtu.be/0q5tAsD6vXk-10-2011ذكردرعاداعلانس النحاس3759
http://youtu.be/SYb-THuf2vkطفل14NoNo-10-152011ذكر-طفلدرعاداعلوليد جمال ابوزيد3760 بوزي ج ي pررو y
14NoNo-10-2011ذكردرعاداعلمحمود أبو زيد3761

14NoNohttp://youtu.be/EV0o5m1RwKo-10-2011ذكردرعاإنخلمحمد العقلة3762

ف3763 النا عاإنخلال 2011انثد 10 14NN 14NoNo-10-2011انثىدرعاإنخلال النايف3763
طفل14NoNo-10-2011ذكر-طفلدمشقالقدممن عائلة خليفة3764

http://youtu.be/0A3RnDODxvwطفل14NoNo-10-92011ذكر-طفلدمشقالقدمابراھيم شيبان3765

ملقب ب عكش14NoNo-10-2011ذكرريف دمشقسقباحسون ياسين3766
http://youtu.be/CsroHodsXrUأصابات أصيب بھا بالقنابل المسمارية ثالث يوم العيد14NoNo-10-452011ذكرحمصالملعب البلديغسان السباعي3767
متأثرا بجراح يوم سابق14NoNo-10-852011ذكرحمصالرستنمحمود مصطفى ادم3768

ك ذلل 15NoNo-10-2011ذكرحمصكرم الزيتونماھر جنيد  المبارك3769
15NoNo-10-2011ذكرحمصالورشةمحمد عبدالحليم الحموي3770
15NoNo-10-2011ذكرحمصالورشةتوفيق عبدالحكيم رجوب3771
العبيدي3772 طه رفيق الزورزياد 2011ذكردير 10 15NoNo 15NoNo-10-2011ذكردير الزورزياد رفيق طه العبيدي3772
15NoNo-10-2011ذكردمشقالميدانمحمد نبيه3773
http://youtu.be/aNKOdlh_aAoمتأثرا بجراحه يوم 15NoNo2011- 10- 14-10-162011ذكر-طفلحلبعندانخالد عبدالغفور3774
15NoNohttp://youtu.be/CPrbY-wqGo8-10-182011ذكرحمصرامي سعدو الرسو3775 pي y q
15NoNohttp://youtu.be/j6cV2YsQKTk-10-282011انثىحمصالخالديةياسمين دعاس3776
15NoNo-10-2011انثىحمصالخالديةليلى الكراد3777
استشھد على الحدود التركية15NoNo-10-2011ذكرالالذقيةنصر محسن عامودي3778

ة ةذذق استشھد على الحدود التركية15NoNo-10-2011ذكرالالذقيةبالل الترك3779
فلسطيني من مخيم اليرموك15NoNo-10-2011ذكرجنسيات اخرىفلسطينعبدهللا السھلي3780
استشھدا في 15NoNo2011-10-14-10-2011ذكردرعاإنخلسالمة محمدخير الرشدان3781
العابدين3782 زين 2011ذكردرعاإنخلحسام 10 15NoNo2011 10 14 ف http://youtuاستشھدا be/UPVzE94yR30 http://youtu.be/UPVzE94yR30استشھدا في 15NoNo2011-10-14-10-2011ذكردرعاإنخلحسام زين العابدين3782
15NoNohttp://youtu.be/MwyYw99o08s-10-2011ذكرحمصالقريتينجمال تميم عمار3783
15NoNo-10-2011ذكردمشقمن عائلة حمدان3784
http://youtu.be/6eIHGVtX3lEسنة 15NoNo28-10-2011ذكرحمصنسرين دعاس3785 س pرصرين y
عمرھا ساعات15NoNo-10-2011ذكرحمصخديجة الكراد3786
مجند15YesNo-10-2011ذكرحمصإبراھيم فواز إبراھيم3787
15NoNohttp://youtu.be/mIw2Vqrmbgg-10-2011ذكرحماةسھل الغابيوسف حميدوش3788

ذةهللا 16NoNo-10-2011ذكرحمصالبياضةيوسف عبدهللا ابراھيم3789
16NoNo-10-2011ذكرحمصالبياضةعبددهللا محمد ابراھيم3790

16NoNohttp://youtu.be/E7WZqBmpAq0-10-2011ذكرحمصالخالديةزياد االشلق3791

16NoNo-10-2011ذكرحمصالخالديةسمير الزعيم3792
16NoNohttp://youtu.be/dYwvaZXaO0g-10-2011ذكرحمصاالنشاءاتطاھر السباعي3793
16NoNohttp://youtu.be/mecqCISyzDU-10-2011ذكرحمصاالنشاءاتتامر مندو3794
16NoNohttp://youtu.be/x_6Gu60fF4w-10-2011ذكرحمصاالنشاءاتغزوان غليون3795
16NoNohttp://youtu.be/Y6OZeOGA-BI-10-2011ذكرادلبخان شيخونكفاح سرميني3796
16NoNohttp://youtu.be/dV9OynbpyzA-10-2011ذكرادلبخان شيخونمحمد اسماعيل الحموي3797
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16NoNohttp://youtu.be/IrySMDCFB2I-10-2011ذكرريف دمشقالزبدانيزاھر برھان3798
16NoNo-10-2011ذكرحمصالخالديةمھند العبدهللا3799
16NoNohttp://youtu.be/lxD-JFRaPF8-10-2011ذكرحمصالخالديةاشرف شيخ السوق3800
تزا3801 ال 2011ذكشا 10 16NN 16NoNo-10-2011ذكرحمصشارع الستينحمد زاھر3801
16NoNo-10-2011ذكردير الزورسائر الشھاب3802
http://youtu.be/Z4I9_5XK5Fgإدلب - معرة حرمة تشييع شھيد مجھول 6-10 - أموي16NoNo-10-2011ذكرادلبمعرة حرمةمجھول الھوية3803

ال ا اا ال ذذا ال نش //ن / O http://youtu.be/LbEFM5OnNo8جندي منشق تحت التعذيب17YesYes-10-2011ذكرحمصباب السباعايھاب الحميد3804

جندي منشق تحت التعذيب17YesYes-10-2011ذكرحمصباب السباعمحمد عبدالواحد اباظه3805
17NoNo-10-2011ذكرحمصالخالديةمحمد سامر مندو3806

ذة 17NoNo-10-2011ذكرحمصغرناطةنزار الطالب3807
17NoNohttp://youtu.be/UWN_rj7UO7g-10-2011ذكرحمصباب السباعمحمد سالم طيارة3808
17NoNo-10-2011ذكرحمصجب الجندليمحمد فادي عبدالقادر كعدة3809
الصباغ3810 السباععبدالمطلب 2011ذكرحمصباب 10 17NoNo 17NoNo-10-2011ذكرحمصباب السباععبدالمطلب الصباغ3810
17NoNo-10-2011ذكرادلبخان شيخونيونس المزود3811
17NoNo-10-2011ذكرحمصديربعلبةمحمد خالد الباشان3812
الكحيل3813 عشيرةمحمود بالرأس17NoNo-10-2011ذكرحمصحي http://youtu.be/yGاصابة vFfY5F6E 38 يل3 يرو 0رصي 0 7NoNoس ر ب pب //you u be/yG_ 5 6
اصابة بالرأس17NoNo-10-2011ذكرحمصجورة الشياحمجد حالق3814
17NoNohttp://youtu.be/D-4MPdaTOFc-10-2011ذكرحمصالخالديةاكرم مصطفى مندو3815
17NoNohttp://youtu.be/QkSjtY_H4xQ-10-702011ذكرحمصجوبرفجر أحمد الضبي3816

ة 17NoNo-10-232011ذكرحمصالبياضةمحمد خالد الناصر3817
17NoNo-10-2011ذكرحمصباب الدريبمحمد عبدالرحمن العبدة3818
17NoNo-10-2011ذكرحمصباب الدريبشريف كعدة3819
الشبل3820 عبدهللا تينميرة ال 472011انثحمصشارع 10 17NoNoبالرأس طلقة طلقة بالرأس17NoNo-10-472011انثىحمصشارع الستينسميرة عبدهللا الشبلي3820
http://youtu.be/Oqfz0OeaxA0ترك ينزف حتى الموت17NoNo-10-552011ذكرحمصجب الجندليعدنان غليون3821

http://youtu.be/eGBROkULOIEمجند استشھد في حمص17YesNo-10-2011ذكردرعاالصنمينزاھر ضامن العيد3822

طفل17NoNo-10-172011ذكر-طفلحمصباب السباعمؤيد مھرات3823
17NoNo-10-2011ذكرحمصباب السباعجاسم العفارة3824

17NoNohttp://youtu.be/GQYOhnUE6qc-10-2011انثىحمصباب السباععبير شيخ السوق3825 ق pىعخ y q

17NoNohttp://youtu.be/6doq_yv36RI-10-362011ذكرحمصباب السباعياسين شما3826
17NoNo-10-2011ذكرحمصباب السباععمر عبدالحسيب التالوي3827
17NoNo-10-2011ذكرحمصالواديداوود سليمان الجاسم3828 م ج ن ي يوو رصو
17NoNohttp://youtu.be/ExaoCPxK53Y-10-2011ذكرادلبمحمد يامن  مطيع  ھرموش3829
17NoNo-10-2011ذكرادلبسرمينمحمود العمرعبدالرزاق3830
17NoNohttp://youtu.be/Ru5r04v78ak-10-2011ذكرادلبسرميناسماعيل وليد تاج الدين3831

ذ 17NoNo-10-2011ذكرحمصالنازحينعبدالمعطي حسن سنبل3832
17NoNo-10-2011ذكرحمصباب السباععبدالمالك مخزوم3833
17NoNo-10-2011ذكرحمصباب الدريبايھم البيروتي3834
دبوس3835 2011ذكرحمصالخالديةفادي 10 17NoNohttp://youtu be/gfYziVVJAfA 17NoNohttp://youtu.be/gfYziVVJAfA-10-2011ذكرحمصالخالديةفادي دبوس3835
17NoNo-10-2011ذكرحمصباب السباعمرھف جعفر3836
17NoNo-10-2011ذكرحمصباب السباعمحمد أباظة3837

الطال3838 صل اعف ال 2011ذكصا 10 17NNhttp://youtu be/LbEFM5OnNo8 17NoNohttp://youtu.be/LbEFM5OnNo8-10-2011ذكرحمصباب السباعفيصل الطالب3838

17NoNo-10-2011ذكرحمصباب السباععلي نجم3839
17NoNo-10-2011ذكرحمصباب السباعإيھاب الرزاق3840

 

ندن
-  ل

ان 
إلنس

ق ا
حقو

ة  ل
وري

الس
كة 

لشب
 ا

Syri
an

 N
etw

ork
 fo

r H
um

an
 R

igh
ts 

- L
on

do
n



17NoNo-10-182011ذكرحماةكفرزيتايونس مزود البيدر3841
17NoNo-10-502011ذكرحماةكفرزيتامصطفى العبيد3842
http://youtu.be/trFTFCh7IcYتحت التعذيب17NoYes-10-362011ذكرحماةالبرازيةإبراھيم خالد البرازي3843
ا3844 ال أ نازف 112011طفلاةك 10 17NNhtt // t b /fA BBI52L 8 17NoNohttp://youtu.be/fApBBI52Lw8-10-112011طفلحماةكرنازيوسف أحمد المواس3844
17NoNo-10-2011ذكرحماةغياث يوسف مخلوف3845
17NoNo-10-2011ذكرحماةعبدالعزيز عبدالفتاح خير بك3846
األشقر3847 إبراھيم 18NoNo-10-2011ذكرحماةشادي 18NoNo-10-2011ذكرحماةشادي إبراھيم األشقر3847

18NoNohttp://youtu.be/oj5JpWmQ5Wo-10-2011ذكردرعاالحراكخالد الديك3848

18NoNo-10-2011ذكردرعاالحراكمحمد فواز البلوط3849
ذ 18NoNo-10-2011ذكردرعاالحراكمحمد عبدالحميد القداح3850

18NoNo-10-2011ذكردرعاالحراكجمال قداح3851
18NoNo-10-2011انثىدرعاالحراكام محمد السالمات3852
سويدان3853 كامل 2011ذكرحمصالسبيلعبدهللا 10 18NoNohttp://youtu be/5yzbKQs4Yuw 18NoNohttp://youtu.be/5yzbKQs4Yuw-10-2011ذكرحمصالسبيلعبدهللا كامل سويدان3853
18NoNo-10-2011ذكرحمصالقصيراحمد العادل ابوجبل3854

http://youtu.be/mm8pU2XH0oمتأثرا بجراحه18NoNo-10-232011ذكردير الزورالبوكمالاحمد ياسين الخضير3855
A

عسكري استشھد في 18YesNo15/10/2011-10-2011ذكرحلبھيثم أحمد خطاب3856
عسكري استشھد في 18YesNo15/10/2011-10-2011ذكرحلبضرار حسن مح3857
عسكري استشھد في 18YesNo15/10/2011-10-2011ذكرحلبمصطفى محمد ابراھيم3858
ان3859 2011ذكد 10 18YN15/10/2011 ف د تش ا ك عسكري استشھد في 18YesNo15/10/2011-10-2011ذكرحمصوسيم وحيد حوراني3859
عسكري استشھد في 18YesNo15/10/2011-10-2011ذكرحمصابراھيم فواز ابراھيم3860
عسكري استشھد في 18YesNo15/10/2011-10-2011ذكرطرطوسسومر محمد ابراھيم3861
العمار3862 18YesNo15/10/2011-10-2011ذكرحمصمھينجمال في استشھد عسكري عسكري استشھد في 18YesNo15/10/2011-10-2011ذكرحمصمھينجمال العمار3862
18NoNohttp://youtu.be/eAKN-JA4qQw-10-2011حمصباباعمروعدنان شيخ السوق3863
19NoNo-10-2011ذكرحمصالنازحينعبدالرحمن المصري3864
19NoNohttp://youtu.be/CRlFs_038j8-10-2011ذكرحمصالنازحينماھر الحرامي3865
19NoNo-10-2011ذكرحمصالنازحينعبدالعزيز الخضير3866
19NoNohttp://youtu.be/CRlFs_038j8-10-2011ذكرحمصالنازحيننضال الصباغ3867
19NoNo-10-2011ذكرحمصالنازحينعبدالجبار المنزلجي3868
نزل3869 ال ة ا 2011ذكالنازا 10 19NN 19NoNo-10-2011ذكرحمصالنازحيناسامة المنزلجي3869
19NoNohttp://youtu.be/0O3Ro_GQIiY-10-2011ذكرحمصالنازحينخضير فيزو3870
19NoNo-10-2011ذكرحمصالنازحينوليد الحرفوش3871
حكيم3872 19NoNo-10-2011ذكرحمصالنازحينحسن 19NoNo-10-2011ذكرحمصالنازحينحسن حكيم3872
19NoNo-10-2011ذكرحمصالنازحينايمن جداد3873
19NoNo-10-2011ذكرحمصالنازحينعبدالعزيز محمد المحمد3874
19NoNo-10-2011ذكرحمصالمباركيةزاخر راغب إدريس3875
19NoNo-10-2011ذكرحمصالقصيرعبدالقادر مطر3876

العامر3877 الزغبي 19NoNo-10-172011انثى-طفلحمصالقصيرناريمان

حمص - القصير - 
جوسية

 
ر3877 بي  ز ن  لصيرري 172011ى 10 19NoNo

 
 طفلة

حمص - القصير - 
جوسية جوسية19NoNo-10-112011انثى-طفلحمصالقصيرربا الزغبي العامر3878

 
 طفلة
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19NoNo-10-152011ذكر-طفلحمصالقصيرنور الزغبي العامر3879

حمص - القصير - 
جوسية

 
 طفلطفل

حمص - القصير - عرجون19NoNo-10-2011ذكرحمصالقصيرعبدهللا مغيزل العمر3880
حمص - القصير - عرجون19NoNo-10-252011ذكرحمصالقصيراحمد علي العيسى3881
الرحيل3882 عبدالرزاق البرھانية19NoNo-10-252011ذكرحمصالقصيرجھاد القصير- - حمص حمص - القصير- البرھانية19NoNo-10-252011ذكرحمصالقصيرجھاد عبدالرزاق الرحيل3882

http://youtu.be/XWJ9BC6MCXمجند19YesNo-10-2011ذكرريف دمشقمضاياعدي ناظم جديد3883
s

ذ
مجند
 19YesNo-10-2011ذكرريف دمشقدوماعالء دعاس3884 

استشھد في حمص

مجند19YesNo-10-2011ذكرريف دمشقعربينجابر عبدالھادي3885
 

http://youtu.be/nC_TtTAMCac
 

مجند19YesNo-10-2011ذكرريف دمشقسرغايافاروق خالد نخلة3886
 

عابو3887 حسن http://youtu.be/IZltWuHQm6Eعسكري19YesNo-10-2011ذكرحمصالحولةعالء بو3887 ن  2011رصو  10 19YesNoريhttp://youtu.be/IZltWuHQm6E
19NoNo-10-2011ذكرادلبوائل محمد سعيد السرماني3888
20NoNo-10-2011ذكرحمصحسان نصوح الحموي3889
20NoNo-10-2011ذكردرعاجاسممحمد سامي العامر3890
20NoNo-10-2011ذكردرعاجاسماسامه احمد الجلم3891
20NoNo-10-2011ذكردرعاجاسممحمد عواد العيد3892
20NoNo-10-552011انثىحمصالبياضةطفلة السليمة3893
ان3894 عث ديب د صالنازحينح 2011ذكح 10 20NNhttp://youtu be/EurULz1CjLc 20NoNohttp://youtu.be/EurULz1CjLc-10-2011ذكرحمصالنازحينمحمد ديب عثمان3894

20NoNohttp://youtu.be/YqdmRV6QimA-10-2011ذكرحمصالنازحينمحمد فالحة3895

20NoNo-10-2011ذكرحمصالنازحينعبدالباسط الطويل3896
20NoNo-10-2011ذكرحمصالنازحينرامي كنجو3897
20NoNohttp://youtu.be/9wvfp16jgcE-10-252011ذكرريف دمشقالضميرمحمد سليم الحلبي3898
http://youtu.be/7fPNbZv4YOEمجند    استشھد في حمص20YesNo-10-212011ذكردمشقالميدانبالل طوغلي3899
ا3900 ال شالفتا ش لل 62011ذكا 10 20 20NoNo-10-652011ذكرادلبجبل شحشبوعبدالفتاح العباس3900
http://youtu.be/B3FZ-1HX1ccمجند استشھد في حمص20YesNo-10-652011ذكرحلبدار عزةحسام عبدالقادر حميكو3901

20NoNohttp://youtu.be/70GGe3NUzHo-10-242011ذكرحماةالحواشوائل غريب عيسى3902

20NoNo-10-292011ذكرحماةأم الطيوريحيى عزيز ونوس3903
20NoNohttp://youtu.be/g9KPbFHuAR8-10-2011ذكرحماةجبرينوائل كبيسي3904
20NoNo-10-252011ذكرحماةقلعة المضيقوائل غريب ذياب3905
21NoNohttp://youtu.be/h4HtuH2lTKg-10-202011ذكرحماةالقصورعبدالكريم مصطفى باكير3906

21NoNohttp://youtu.be/RTRuweP0p3U-10-202011ذكرحماةزكريا العكام3907

الشيخ3908 محمد 21NoNo-10-802011ذكرحماةكفرنبودةطه 802011ذكرحماةكفرنبودةطه محمد الشيخ3908 10 21NoNo
21NoNo-10-2011ذكرحمصباب السباعجالل ديوب اضا3909
21NoNohttp://youtu.be/d-lh8Fduylo-10-2011ذكرحمصباب السباععبيدة حسون3910
21NoNohttp://youtu.be/mcAvyL4GOvc-10-2011ذكرحمصباب السباععمار جيرود3911
21NoNohttp://youtu.be/ULLkgVHg0S8-10-2011ذكرحمصباب السباعمحمد الحموي3912

21NoNohttp://youtu.be/Wm5FnkVEqA-10-2011ذكرحمصباب السباعمحمد اسماعيل3913
w
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21NoNo-10-2011ذكرحمصباب ھودحسام ماھر االبيض3914
21NoNohttp://youtu.be/AEuEXvyhozY-10-2011ذكرحمصالقصيررئيف العتر3915
21NoNo-10-552011ذكرحمصجب الجندليحسين مبارك العوض الفاعوري3916
ا3917 الن لا ن 552011ذكال 10 21NN 21NoNo-10-552011ذكرحمصجب الجندلياحمد النجار3917
21NoNo-10-182011ذكرحمصباباعمرومحمد نبيل سلوم3918
21NoNo-10-2011ذكرحمصسمير عطوان3919
السلوم3920 وليد طفل21NoNo-10-92011ذكر-طفلحمصباباعمرومحمد طفل21NoNo-10-92011ذكر-طفلحمصباباعمرومحمد وليد السلوم3920
21NoNo-10-2011ذكرحمصعشيرةرياض رحمون3921
طبيب21NoNo-10-2011ذكرحمصالبياضةاحمد مشرف3922
21NoNo-10-602011ذكرحمصباب الدريباحمد محمد الشحود3923
من الطائفة المسيحية الكريمة21NoNo-10-562011ذكرحمصديربعلبةجورج مطانيوس داغر3924
21NoNo-10-402011ذكرحمصشارع الستينعبدالناصر الحسن3925
شرطي مرور21YesNo-10-2011ذكرحمصالحولةصھيب خالد المرعب3926
تل392 ق اال شق 2011ذكف 10 21 21NoNo-10-2011ذكرريف دمشقسقباجمال قوتلي3927
21NoNo-10-702011ذكرريف دمشقعربينمحمد قويدر3928
21NoNo-10-2011ذكرادلبسراقبفرحان صخر الحسين3929
عبدو3930 وليد 21NoNo-10-2011ذكرادلباريجاحمزة 21NoNo-10-2011ذكرادلباريجاحمزة وليد عبدو3930

http://youtu.be/LbEFM5OnNo8استشھد في يوم سابق21NoNo-10-2011ذكرحمصباب السباعمحمد ديب الحميد3931

الحميد3932 السباعمنذر سابق21NoNo-10-2011ذكرحمصباب يوم في http://youtu.be/LbEFM5OnNo8استشھد ي3932 عر  ب ب  2011رصب 10 21NoNoبق ي يوم  http://youtu.be/LbEFM5OnNo8ھ 

استشھد في يوم سابق21NoNo-10-2011ذكرحمصباب السباعنزار الحميد3933
21NoNohttp://youtu.be/XdeKF-UmjCg-10-2011ذكرحمصالخالديةبالل احمد الھامش3934
الحلبوني3935 العبدهللا 21NoNo-10-2011ذكرحمصالحولةحسن 21NoNo-10-2011ذكرحمصالحولةحسن العبدهللا  الحلبوني3935
22NoNo-10-2011ذكرحمصباب الدريباحمد حسين جراد3936
22NoNohttp://youtu.be/Mx_Olgljrsc-10-332011ذكرحمصجب الجندليوائل العمار3937
22NoNo-10-482011ذكرحمصباباعمرومحمد مازن نجار3938
متاثرا بجراحه22NoNo-10-2011ذكرحمصالنازحينمرعي حسن طويل3939
ناشط الحقوقي22NoNo-10-402011ذكرحمصالقصورعبدالرحيم ابراھيم نجيب3940
22NoNo-10-212011ذكرحمصالقصيرسليمان يحيى السمرا3941
شال3942 ف ل الال 212011ذكا 10 22NNة الخال ف تش ا استشھد في الخالدية22NoNo-10-212011ذكرحمصباب الدريبعبدالعليم مفيد شالر3942
22NoNo-10-2011ذكرحمصالخالديةمحمد عرابي النجار3943
22NoNo-10-2011ذكرحمصالحولةحسن العبدهللا3944
عبدالباقي3945 22NoNo-10-2011ذكرحمصالبياضةمحمود 22NoNo-10-2011ذكرحمصالبياضةمحمود عبدالباقي3945
22NoNo-10-2011ذكرحمصكرم الزيتونايمن جراد3946
متأثرا بجراحه22NoNo-10-2011ذكردرعاجاسمخلدون علي الحلقي3947
قرية البارة22NoNo-10-2011ذكرادلبجبل الزاويةابراھيم عبدالرزاق خنوس3948 م
22NoNo-10-2011ذكردرعاإبطعابراھيم  ابوكانون3949
متأثرا بجراحه22NoNo-10-2011ذكردرعاجاسممحمد سامر العلي3950
http://youtu.be/QAadH34iQOoمجند22YesNo-10-2011ذكردرعاعتمانيوسف فاروق المحاميد3951
39 ل2 لطا 2011ذكا 10 22 22NoNo-10-2011ذكرادلبسرمينطارق علي حمد3952
استشھد في ديربعلبة24NoNo-10-2011ذكرحمصكرم الزيتونعبدهللا مفلح السمير3990
استشھد في ديربعلبة24NoNo-10-2011ذكرحمصكرم الزيتونعبدالرحمن محمد رجوب3991
الحميد3992 عبيسان الجندليمحمد التعذيب24NoYes-10-2011ذكرحمصجب تحت تحت التعذيب24NoYes-10-2011ذكرحمصجب الجندليمحمد عبيسان الحميد3992
24NoNo-10-2011ذكرادلبوليد عبدالحميد رحابي3993
مجند25YesNo-10-2011ذكرالرقةالطبقةجاسم عبد الرحيم3994
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http://youtu.be/5QMEiqTiztUمجند25YesNo-10-2011ذكرالرقةالحمراتاحمد الخلف3995
25NoNohttp://youtu.be/sscALeVGF7Q-10-2011ذكرحمصاالنشاءاتعدنان خباز3996
تحت التعذيب25NoYes-10-2011ذكرحمصباب السباعخالد الرفاعي العيتاني3997
كا3998 2011ذكالقال 10 25NN 25NoNo-10-2011ذكرحمصالقصيرعبدالرحيم بكار3998
25NoNohttp://youtu.be/tHzLAwbk6KI-10-402011انثىحمصتلبيسةفاطمة خالد الضحيك3999
25NoNo-10-212011ذكرحمصجب الجندليضياء كرمو بھار4000
خابور4001 26NoNohttp://youtu-10-22011انثى-طفلحمصالبياضةكاترين be/ZRqSMgbl94s 26NoNohttp://youtu.be/ZRqSMgbl94s-10-22011انثى-طفلحمصالبياضةكاترين خابور4001
26NoNo-10-52011انثى-طفلحمصالبياضةدالل الجورية4002
26NoNo-10-2011ذكرحمصباب الدريبمحمد زيادالدين صفوة4003
26NoNohttp://youtu.be/O03u_Tyfd_Up-10-262011ذكرحمصالرستنوليد العوض4004 y _ y _
26NoNo-10-2011ذكرحمصشارع الستينسامي زياد زرير4005
26NoNo-10-232011ذكرحمصديربعلبةسعيد علي مضيھا4006
26NoNohttp://youtu.be/lJvfmVRanYY-10-232011ذكرحمصديربعلبةمحمد وليد مضيھا4007
نا4008 ا 2011ذكالنازالل 10 26 26NoNo-10-2011ذكرحمصالنازحينبالل جاسم عريناوي4008

26NoNohttp://youtu.be/8jBuO5MpGGQ-10-272011ذكرادلبسراقببسام أحمد شيخ أحمد4009

خلوف4010 النعمانمحمد الخير26NoNo-10-2011ذكرادلبمعرة ابو بـ http://youtu.be/E6txLeeXgملقب E 0 نو0 0ربر 0 6NoNoير بو ب pب //you u be/ 6 ee g_
26NoNohttp://youtu.be/PXCDu64ge7I-10-2011ذكردير الزورالبوكمالجاسم شاكر الخليفة4011
26NoNo-10-122011ذكر-طفلريف دمشقدومامحمد عيون4012
26NoNo-10-352011ذكردمشقجوبرانس ياسين رحمة4013
طفل26NoNo-10-102011ذكر-طفلادلبسراقبعبدالرحمن علي كفرطومي4014
26NoNo-10-2011ذكرادلبسراقبمحمد زيبان4015
ناشط26NoNo-10-2011ذكرحمصباب ھودإياد راسم الصفوة4016
الرمو4017 محمد ابيضفراس 2011ذكرالرقةتل 10 26YesNoمجندhttp://youtu be/ca0WnoeVqSI http://youtu.be/ca0WnoeVqSIمجند26YesNo-10-2011ذكرالرقةتل ابيضفراس محمد الرمو4017
26NoNo-10-2011ذكرحماةصقر صقر4018
27NoNo-10-2011ذكرحماةيوسف المراد4019
عزقور4020 27NoNo-10-2011ذكرحماةحكم ور4020 ز 2011رم  10 27NoNo
27NoNohttp://youtu.be/xjm1fZ4oGzc-10-2011ذكرحماةكرنازاكرم الشيخ4021
27NoNo-10-232011ذكرحماةالقصوربالل ناصر الدين4022
مجند27YesNo-10-2011ذكرادلبمصطفى إبراھيم التيزري4023
http://youtu.be/RZusr4Y6zaAمجند27YesNo-10-2011ذكرادلبطالل الخاني4024
سنة 27NoNo13-10-2011ذكرادلباحمد عبد الكريم ھبرة4025

الحاج محمد عدنان عبد الھادي الحمد (ملقب ب أبو خلدون)27NoNo-10-2011ذكردرعامحمد عدنان عبدالھادي الحمد4026 )ي ) ي ج

http://youtu.be/AUyCDK_P8Eoسنة 27NoNo21-10-2011ذكرريف دمشقمحمود حسين الحلبي4027

27NoNo-10-2011ذكرريف دمشقداني الحمصي4028 ي ي
27NoNo-10-2011ذكرحمصتلكلخعدنان زھير سليمان4029
27NoNohttp://youtu.be/ZMfaA1UxXQk-10-2011ذكرحمصالبياضةرامي الدباغ4030
27NoNo-10-2011ذكرحمصعشيرةنادر حفاج4031

ف الخل ا غز ف ةخل httذكل // t b / 9 67d PZ I 27NoNohttp://youtu.be/e9z67dcPZoI-10-2011ذكرحمصديربعلبةخليف غزوان الخليف4032
تحت التعذيب27NoYes-10-552011ذكرحمصخضر حسين طه4033
استشھد في سوق الحشيش27NoNo-10-2011ذكرحمصضھر المغارةطالل صبحي حالو4034
عمر4035 السيد المضيقرامي 27NoNo-10-302011ذكرطرطوسقلعة 27NoNo-10-302011ذكرطرطوسقلعة المضيقرامي السيد عمر4035
ستشھد حرقاً وتعذيبا27NoYes-10-2011ذكرالالذقيةجبلةمحمد ليلى4036
الملقب بأبوخلدون27NoNo-10-2011ذكردرعابصرى الشاممحمدعدنان عبدالھادي الحمد4037
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طفل27NoNo-10-142011ذكر-طفلدرعاداعلامجد حامدعيد العاسمي4038
27NoNohttp://youtu.be/xSl73jf3aoU-10-2011ذكرريف دمشقكفربطناخالد وھبة4039
27NoNo-10-2011ذكرريف دمشقالمليحةبالل عبدالحكيم الباعور4040
ا4041 ن نا لا نز ال ة 2011ذكق 10 27YNن مجند27YesNo-10-2011ذكرحمصقرية المنزولاحمد ناصر عنجاري4041
27NoNo-10-512011ذكرحماةكرنازغزوان علي األحمد4042
27NoNo-10-2011ذكرحماةكرنازتيسير الشعبان4043
المواس4044 علي 27NoNo-10-122011طفلحماةكرنازباسل 27NoNo-10-122011طفلحماةكرنازباسل علي المواس4044
27NoNo-10-2011ذكرحماةكرنازمحمد أكرم الشيخ4045
27NoNo-10-2011ذكرحماةاللطامنةإياد أكرم األصيل4046
27NoNo-10-2011ذكرحماةقلعة المضيقباسل األحمد4047
27NoNo-10-2011ذكرحماةقلعة المضيقمحمد ناصيف4048
27NoNo-10-352011ذكرحماةكرنازشعبان مصطفى شعبان4049
27NoNo-10-2011ذكرحماةكفرنبودةحسين خالد محمود رحال4050
40 زك1 تاك ز 2011ذكاةكف 10 2htt // t b / 1jUVQ6L Y 27NoNohttp://youtu.be/o1jUVQ6LrzY-10-2011ذكرحماةكفرزيتاحكم عزكور4051
27NoNo-10-282011ذكرحماةكرنازبشار يوسف المراد4052
27NoNo-10-122011طفلحماةكرنازباسل أحمد السلوم4053
عزكور4054 فايز 27NoNo-10-272011ذكرحماةكرنازعبدالحكيم 27NoNo-10-272011ذكرحماةكرنازعبدالحكيم فايز عزكور4054
28NoNo-10-552011انثىحماةكرنازنوفة أحمد الحسن4055
28NoNo-10-452011ذكرحماةكرنازجھاد حسن المحمود4056
28NoNo-10-2011ذكرحماةاحمد المرديني4057 ي
28NoNo-10-2011ذكرحماةخالد الطبل4058
28NoNo-10-2011ذكرحماةالقصورمحمد العكير4059
28NoNo-10-2011ذكرحماةالجراجمةحسن صالح باشوري4060

28NoNohttp://youtu.be/QAPYaS7EyQ0-10-2011ذكرحماةجنوب الملعبمحمود درويش4061

28NoNohttp://youtu.be/0YNka1Uv1Dg-10-2011انثىحماةجنوب الملعبرسمية فرحان4062
الرھوان4539 محمود 14NoNo-11-252011ذكرحماةشيرزياسين ن4539 و ر و  ين  252011ريرزي 11 14NoNo
15NoNo-11-312011ذكرحماةفادي إبراھيم حسن4540
15NoNo-11-2011ذكرحماةھادي علي بلدية4541
15NoNo-11-92011طفلحماةابو ريبصموسى أحمد خضر4542
15NoNohttp://youtu.be/xW7rwbyzWtA-11-222011ذكرحماةطيبة اإلماممحمد جھاد الرزوق4543
15NoNo-11-2011ذكرحماةمعرزافعمار محمد المحمد العبود4544
15NoNo-11-2011ذكرحمصالبياضةعبدالسالم سعيد سنبل4545
الطال4546 غال د صالبياضةح 2011ذكح 11 15NN 15NoNo-11-2011ذكرحمصالبياضةمحمد غالب الطالب4546
15NoNohttp://youtu.be/ohbIraCGUHQ-11-2011ذكرحمصھيثم مصطفى دعاس4547
15NoNo-11-2011ذكرحمصكرم الزيتونسراج أحمد عبدالمنيب4548
القابقلي4549 الحسين مجند15YesNo-11-2011ذكرحمصالقصيرمحمد ي4549 ب ين  2011رصير  11 15YesNoج
http://youtu.be/VNdxaTwFzFsطفل15NoNo-11-132011طفلادلبكفرومةعبدهللا شرتح4550
15NoNo-11-252011ذكرادلبكفرومةيوسف محمد خير زيادة4551

صيادي4552 كاظم محمد شيخونخالد 15NoNohttp://youtu.be/BoZTMMU9eo-11-2011ذكرادلبخان 2011ذكرادلبخان شيخونخالد محمد كاظم صيادي4552 11 15NoNo
U

تحت التعذيب15NoYes-11-2011ذكرادلبكفرومةھشام الدغيم4553
مجند15YesNo-11-2011ذكرادلبكفرعويدوليد عبدالرحمن الغريبي4554
الزيادي4555 محمدخير 15NoNo-11-2011ذكرادلبيوسف 15NoNo-11-2011ذكرادلبيوسف محمدخير الزيادي4555
15NoNo-11-202011ذكردرعاالحارةمحمدأمين تيسير الغياض4556
15NoNo-11-232011ذكردرعاالحارةفيصل محمد الفروح4557
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15NoNo-11-2011ذكرحمصفراس السباعي4558
استشھد في يوم 15NoNo15/11/2011-11-2011ذكردرعاعقربةمالك العويدات4559
15NoNohttp://youtu.be/wjZaIMYNCK4-11-2011ذكرريف دمشقوادي بردىسليمان صالح ھندية4560
ث4561 غ ات 52011طفلا 11 16NNطفل طفل16NoNo-11-52011طفلحمصباباعمرومعتصم برغوث4561
16NoNo-11-702011ذكرحمصديربعلبةمحمد بركات الصالح4562
طبيب اغتيل في عيادته16NoNo-11-492011ذكرحلباالتاربجھاد عبدهللا السيد4563
بركات4564 ھاشم 16NoNo-11-2011ذكرادلبسلقينمروان 16NoNo-11-2011ذكرادلبسلقينمروان ھاشم بركات4564
16NoNo-11-2011ذكرحمصحي النازحينسامر مندو4565
16NoNohttp://youtu.be/l3LquPpTUio-11-2011ذكرحمصالبياضةعبدالكافي الرجب4566
16NoNohttp://youtu.be/C4gKZo8H8-U-11-272011ذكرحمصالبياضةابراھيم اسماعيل المصطفى4567 pم y g
16NoNohttp://youtu.be/91c1xWAkz6s-11-552011ذكرحمصالبياضةمصطفى محمد الترك4568
16NoNo-11-302011ذكرحمصالبياضةخالد عبداللطيف سكاف4569
16NoNohttp://youtu.be/Uzr0OJANoPw-11-2011ذكرحمصالبياضةمحمد الكن4570
4 خ1 ال فة الذ 2011ذكا 11 16 16NoNo-11-2011ذكرحمصباب الدريبحذيفة حسن البخت4571
16NoNo-11-2011ذكرحمصباب السباععبدهللا البايرلي4572
ابو عامر16NoNo-11-2011ذكرحمصباباعمروفيصل الحاج يونس4573
عودة4574 عبدالكريم رياناحمد التعذيب16NoYes-11-2011ذكرحمصقرية تحت تحت التعذيب16NoYes-11-2011ذكرحمصقرية رياناحمد عبدالكريم عودة4574
متأثرا بجراحه16NoNo-11-562011ذكرحمصعشيرةرسول العشموطي4575
متأثرا بجراحه16NoNo-11-472011ذكرحمصالحولةعمر سعيد بكور العمر4576

خليل4577 د اح باناي ك الع 2011ذكحلعين 11 16YNبان ك الع عين ادل ف فقتل النا اطالق فض جند مجند رفض اطالق النار فقتل في ادلب عين العرب كوباني16YesNo-11-2011ذكرحلبعين العرب - كوبانيايوب احمد خليل4577

16NoNohttp://youtu.be/sa2PxaMBgHg-11-2011ذكرادلبكفرنبلمحمد فاضل الخالد4578
16NoNo-11-2011ذكرادلبكصنفرةعبدالرزاق محمد عبدالرزاق4579

ا ال ا ةال لنف ذا 16NoNo-11-2011ذكرادلبكصنفرةعبدالوھاب الصيادي4580
نقيب منشق16YesNo-11-2011ذكرادلبحزارينساري طاھر القناطري4581
16NoNohttp://youtu.be/BjkU3SapUIo-11-2011ذكرادلبالراميعمر عدنان العمر4582
اكنون4583 خالد 2011ذكرادلبمحمد 11 16YesNoعسكريhttp://youtu be/RyA-ITeNIAA http://youtu.be/RyA-ITeNIAAعسكري16YesNo-11-2011ذكرادلبمحمد خالد اكنون4583

16NoNohttp://youtu.be/VyYRgmNodqM-11-412011ذكرريف دمشقالزبدانيمحمد خالد برھان4584

دكتور محامي17NoNo-11-2011ذكرحمصمحمد فرحان أبوالخير4585
17NoNo-11-2011ذكرحمصكرم الزيتونوليد العنجاري4586
17NoNo-11-2011ذكرحمصكرم الزيتونمحمد عبدهللا عباس4587
17NoNo-11-2011ذكرحمصكرم الزيتونشعيلة السناسي4588
ط4589 ال ك نا ت الز صك 2011ذكح 11 17NN 17NoNo-11-2011ذكرحمصكرم الزيتونمبارك المطر4589
17NoNo-11-2011ذكرحمصكرم الزيتونعياش السليمان4590
17NoNohttp://youtu.be/XTenWQlJbLM-11-2011ذكرحمصتلكلخمحمد الشعار4591
االحمد4592 بدري الزورھشام 17NoNo-11-2011ذكردير ال4592 ري  زورم ب 2011رير  11 17NoNo
طالب حادي عشر علمي قتلوه لدفاعه عن طالبات17NoNo-11-2011ذكردير الزورطارق مجھول العائلة4593
17NoNo-11-82011انثى - طفلدير الزورالصبيخانتغريد سمير المجبل4594
17NoNohttp://youtu.be/vk2wjtPVZYk-11-2011ذكرادلبكفرومةمحمد اسماعيل اعزازي4595
طفل17NoNo-11-62011انثى - طفلةادلبجبل الزاويةروان  مجھول4596
17NoNo-11-142011طفلادلبحيشمصطفى عزو االسماعيل4597
17NoNohttp://youtu.be/z2VAD20FEck-11-2011ذكرادلبانور مصطفى الخلف4598
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خطف يوم 15-11 و أعيد جثة 
اليوم.
 

ثة ال أ ت ل ال ذك ال ل أ ا تف اإل

شاھين4599 17NoNo-11-2011ذكرحمصعبدالعليم

بعد اإلستفسار من أھل المذكور عبد العليم ... تبين أن الجثة 
التي استلمھا والده ليست لعبد العليم ... وحصل اللبس لتشويه 

الوجه  بالكامل 
.. 17NoNo-11-2011ذكرحمصعبدالعليم شاھين4599 

لكن أمه تعرفه من عالمات معينة في ساقه 
 ...

مومازال ھذا اإلسم مفقودا ...مع العلم أن سيارته وجدت على  ع م
طريق فيروزة 

 .
 ً أعاده هللا إلى أھله سالما

غال ال ا ش الغاا ذكاةل 17NoNo-11-2011ذكرحماةسھل الغابايھم شحاده البغال4600
17NoNo-11-312011ذكرحماةحيالينفادي حسين الجاسم4601
17NoNohttp://youtu.be/U3C8eDqh8lY-11-232011ذكرحماةحيالينخالد سليمان الفارس4602
الفارس4603 فايز 532011ذكرحماةحيالينعبدالكريم 11 17NoNo 17NoNo-11-532011ذكرحماةحيالينعبدالكريم فايز الفارس4603
خطف قبل يومين - تحت التعذيب17NoYes-11-352011ذكرحماةالعقيرباتصالح خضر البيك4604
17NoNo-11-2011ذكرحماةسھل الغابايمن شحادة البغال4605
18NoNo-11-2011ذكرحماةالمشاعاحمد خالد البكور4606 ع
18NoNo-11-2011ذكرحماةخطابباسل عيد بكور4607
18NoNo-11-2011ذكرحماةالمشاعمحمد خالد البكور4608
18NoNo-11-172011طفلة - انثىحماةخطابديمة عبد الستار الشيخ بكور4609

ل ل ذةلل 18NoNo-11-402011ذكرحماةحيالينسلوم السلوم4610
28NoNo-10-2011ذكرحماةالقصورخالد العلي4063
28NoNohttp://youtu.be/ERL-m-BIssU-10-2011ذكرحماةالحميديةيحيى كليب4064
الھادي4065 عبد 2011ذكرحماةخالد 10 28NoNo 28NoNo-10-2011ذكرحماةخالد عبد الھادي4065
28NoNo-10-212011ذكرحماةاألربعينمحمود شيخ الزور4066
28NoNo-10-2011ذكرحماةيحيى مارديني4067
28NoNo-10-2011ذكرحماةمحمد الحيط4068 ري
28NoNohttp://youtu.be/FheDOFLf_Fc-10-2011ذكرحمصباباعمرواحمد كجك4069
http://youtu.be/EihxiZO4ikYطبيب28NoNo-10-2011ذكرحمصباباعمروعلي الحزوري4070
28NoNo-10-2011ذكرحمصباباعمروعبدالرحمن الصوفي4071

ذ 28NoNo-10-2011ذكرحمصباباعمرومحمود جانصيص4072
28NoNo-10-2011انثىحمصباباعمروام بدوي4073
28NoNo-10-2011انثىحمصباباعمروھيفاء الكردي4074
الرحمون4075 2011ذكرحمصباباعمروعل 10 28NoNo 28NoNo-10-2011ذكرحمصباباعمروعلي الرحموني4075
28NoNo-10-2011ذكرحمصباباعمرومحمد علي أزميرلي4076
28NoNo-10-2011ذكرحمصالبياضةجاسم خليف الزعفونة4077
28NoNo-10-2011ذكرحمصالخالديةعبدالمالك الزين4078 زين رصيب
28NoNo-10-2011ذكرحمصعشيرةاسعد محمد دياب4079
28NoNo-10-2011ذكرحمصديربعلبةزياد الدين خطيب4080
28NoNo-10-2011ذكرحمصديربعلبةجاسم الخالدي4081

ةذ http://youtu.be/Bvoj_3_pzmYباب السباع - المريجة28NoNo-10-172011ذكر-طفلحمصباب السباعطاھر البني4082
28NoNo-10-2011ذكرحمصباب السباعمحمد عطيه4083
28NoNo-10-802011ذكرحمصالقصيرطاھر الجمرك4084
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28NoNo-10-2011ذكردرعاتسيلفادي أديب العودات4085
28NoNohttp://youtu.be/9EeoadhtTzM-10-2011ذكردرعاتسيلاحمد عدنان السالمات4086
نجم رياضي سابق/ 80 عام/ متأثرا بجراحه28NoNo-10-802011ذكرحمصعبدالمنعم عباس4087
الز4088 ا ةال 2011ذكالخال 10 28NN 28NoNo-10-2011ذكرحمصالخالديةعبدالباري الزين4088
28NoNohttp://youtu.be/8HhL_TyV7w4-10-552011انثىحمصالبياضةمنى فطراوي4089
28NoNo-10-2011ذكرحمصالرستنرياض الرز4090
علوش4091 28NoNohttp://youtu-10-2011ذكرادلبسراقبمحمد be/CwVshNdc-So 28NoNohttp://youtu.be/CwVshNdc-10-2011ذكرادلبسراقبمحمد علوش4091 So
28NoNo-10-2011ذكرحمصالرستنوليد الناصر4092
28NoNo-10-2011ذكرحمصكرم الزيتونبسام محمود حمدي4093
28NoNo-10-2011ذكرحمصكرم الزيتوننادر عبد المعين الصاج4094 مج
28NoNo-10-2011ذكرالالذقيةاحمد ابراھيم ھواري4095
طفل28NoNo-10-2011ذكر- طفلدرعاتسيلمالك محمدعبدالكريم العودات4096
28NoNo-10-2011ذكرالالذقيةرامي الھواري4097
ز4098 ال لش ال 2011ذكاةن 10 28 28NoNo-10-2011ذكرحماةجنوب الملعبمحمود درويش العز4098
28NoNo-10-2011ذكرحماةاحمد المارتيني4099
28NoNo-10-2011ذكرحماةيجيى المارتيني4100
القحيط4101 28NoNo-10-2011ذكرحماةمحمد 28NoNo-10-2011ذكرحماةمحمد القحيط4101
28NoNo-10-2011ذكرحماةعالء الطبل4102
28NoNo-10-2011ذكرحماةصالح باشوري4103
28NoNo-10-2011ذكرحماةمن عائلة الكبير4104
28NoNo-10-212011ذكرحماةمحمود مصطفى شيخ الزول4105
28NoNo-10-2011ذكرحماةبسام كليب4106
رصاص عشوائي28NoNo-10-2011حمصباباعمرومحمد جانصيص4107

ان ل اال اا ش ا اً ا عاما - برصاص عشوائي 29NoNo90-10-2011حمصباباعمرومحمد المسلماني4108
29NoNo-10-2011ذكرحماةسھل الغابرغد المواس4109
29NoNo-10-2011ذكرحمصزياد الدين مللي4110
الحموي4111 2011ذكرحمصباباعمروناصر 10 29NoNo 29NoNo-10-2011ذكرحمصباباعمروناصر الحموي4111
29NoNohttp://youtu.be/rzoBTrFmJbM-10-2011ذكرحمصباباعمرومحمود جنيد4112
29NoNo-10-902011ذكرحمصباباعمرومحمد مسلماني4113
29NoNo-10-2011ذكرحمصباباعمرومن ال بوضاتي4114 ي
29NoNohttp://youtu.be/E2kIVyZonXk-10-2011ذكرحمصديربعلبةخالد حسن الياسين4115
29NoNo-10-2011ذكرحمصديربعلبةمحمد عبدالعزيز الطالب4116
29NoNo-10-2011ذكرحمصديربعلبةمحمد النمر4117

شال ذلل 29NoNohttp://youtu.be/fd2ljxO9ApI-10-252011ذكرحمصباب الدريبملھم شالر4118
29NoNo-10-2011ذكرحمصباب الدريبنور الدين عطار4119
29NoNohttp://youtu.be/WmJ8IEMFo68-10-402011انثىحمصتلبيسةفاطمة الضيخ4120
الدين4121 شمس رياض طفلحمصالقصيرقتيبة 142011ذكر 10 29NoNohttp://youtu be/Yo76pLYPrHQ طفلحمصالقصيرقتيبة رياض شمس الدين4121 - 29NoNohttp://youtu.be/Yo76pLYPrHQ-10-142011ذكر
29NoNohttp://youtu.be/C86GayxLMrI-10-242011ذكرحمصالقصيرحسن رقيب شمس الدين4122
http://youtu.be/XY_dQVjrALQتحت التعذيب29NoYes-10-282011ذكرريف دمشقالزبدانييحيى رحمة4123
مجند29YesNo-10-2011ذكرالحسكةالقامشليسلمان عكو4124 جريو
29NoNohttp://youtu.be/RZusr4Y6zaA-10-2011ذكرادلبخان شيخونعلي طالل4125
مجند29YesNo-10-2011ذكردرعابصر الحريراحمد سليم طرشان الحريري4126
مجند29YesNo-10-2011ذكرالرقةالصوامعخلف محمد أحمد4127

ذة 29NoNohttp://youtu.be/1n4Bte4BaU4-10-2011ذكرحمصالبياضةمحمد  مجھول4128
29NoNo-10-2011ذكردير الزورالحمامعبدالوھاب ھليل الحبيب4129
29NoNo-10-352011ذكرحماةكرنازلورنس محمد األحمد4130
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29NoNo-10-162011طفلة - انثىحماةسھل الغابرغده محمد مواس4131
29NoNo-10-2011ذكرحماةكرنازغزوان العيسى4132
29NoNo-10-162011طفلحماةمصيافمحمد بشار الفرق4133
ال4134 ل ا قإ ش ة 432011ذكاةل 10 29NN 29NoNo-10-432011ذكرحماةسلمية - بري شرقيإسماعيل محمد الحموي4134
29NoNo-10-2011ذكرحماةسلحب - أبو فرجفاطر أحمد محمد4135
29NoNo-10-2011ذكرحماةأم الطيور - جرجرةحسن محمد العباس4136
قميرو4137 محمد 30NoNohttp://youtu-10-452011ذكرحماةكفرنبودةمحمود be/s8gnO0V3FIs 30NoNohttp://youtu.be/s8gnO0V3FIs-10-452011ذكرحماةكفرنبودةمحمود محمد قميرو4137
30NoNo-10-2011ذكرحماةعيسى عيدو الخازم4138
30NoNo-10-2011ذكرحماةاحمد مارديني4139
30NoNo-10-2011ذكرحمصباباعمروعمار العمر4140
30NoNohttp://youtu.be/IFKYZQH1tBE-10-232011انثىحمصديربعلبةإيمان محمد الدھام4141
30NoNo-10-322011ذكرحمصالغنطوعبدالحكيم عبدالباسط رابعة4142
العب ومدرب الكرامة السابق لكرة اليد30NoNo-10-2011ذكرحمصالخضرعدنان قبجي4143
ان4144 الز زال 02011ذكاال 10 30 30NoNo-10-502011ذكردرعاالمزيريبصالح الزوباني4144
30NoNo-10-2011ذكرريف دمشقحرستاحسين محمود الحبي4145
عسكري30YesNo-10-2011ذكردير الزوريوسف معيوف العباد4146
مخلوف4147 حاج عبدالحميد النعمانمحمد بجراحه30NoNo-10-452011ذكرادلبمعرة متاثرا متاثرا بجراحه30NoNo-10-452011ذكرادلبمعرة النعمانمحمد عبدالحميد حاج مخلوف4147
30NoNohttp://youtu.be/oJZ04YHaI_s-10-2011ذكرحماةكفرنبودةمحمد قميرو4148
31NoNo-10-2011ذكرالالذقيةالقساطلزياد ياسين سعدو4149
http://youtu.be/BrZtTFhfoh8رصاص قناص31NoNo-10-2011حمصباباعمروحسين العلي4150 pي y
http://youtu.be/5wWpMItL8Xkمتأثرا بجراحه31NoNo-10-2011حمصباباعمرومحمد برھان عدنان الشعار4151
31NoNo-10-2011ذكرحمصالوعرمحمد حسين الجملي4152
31NoNo-10-2011ذكرحمصشارع القاھرةطاھر عبدالرحمن البريجاوي4153

ا ال ةآل القا ذشا 31NoNo-10-2011ذكرحمصشارع القاھرةمن آل العكاري4154
31NoNohttp://youtu.be/4Y96hVnJdvU-10-2011ذكرحمصالخالديةمحمد خير شمالية4155
http://youtu.be/ClytbjBpBpUاستشھد في الخالدية31NoNo-10-2011ذكرحمصكرم الشاميانس بشير النجار4156
الجملة4157 علي العزيزةنواف قرية 2011ذكرحمصالوعر 10 31NoNo 31NoNo-10-2011ذكرحمصالوعر - قرية العزيزةنواف علي الجملة4157
31NoNo-10-2011ذكرحمصالوعر - قرية العزيزةعلي علي الجملة4158
31NoNo-10-2011ذكرحمصالوعر - قرية العزيزةحسن علي الجملة4159
31NoNo-10-2011ذكرريف دمشقحرستامحي الدين الطرن4160 قي
عسكري31YesNo-10-2011ذكرادلبقسطلزياد شعد4161
عسكري استشھد في حماة كفرنبودة31YesNo-10-2011ذكرالالذقيةزياد عبدو4162
31NoNo-10-2011ذكرحماةكفرنبودةحسين الطنوس4163

ل ةف ذةف 31NoNohttp://youtu.be/6bsTuaDd17g-10-2011ذكرحماةكفرنبودةحسن يوسف الحسن4164
01NoNo-11-2011ذكرحمصالحولةاسامة محمد العكش4165
http://youtu.be/PkIs1G4jhrMاستشھد في باب السباع01NoNo-11-252011ذكرحمصالقصورسامر طالل حشمة4166
الجبول4167 الكريم عبد السباعماجد 2011ذكرحمصباب 11 01NoNo 01NoNo-11-2011ذكرحمصباب السباعماجد عبد الكريم الجبولي4167
متأثرا بجراحه01NoNo-11-182011ذكرريف دمشقدوماماھر محمدأكرم البوابيجي4168
01NoNo-11-172011طفلريف دمشقخان الشيخجھاد إدريس4169
01NoNohttp://youtu.be/wvFnPY2eHaE-11-2011ذكردير الزورالميادينحسام خالد الشاكر4170 ر يم زوري pرير y
01NoNohttp://youtu.be/Ge7yPivPdUg-11-2011ذكرادلبسراقب - كفربطيخمحمود علي القسوم4171
مقدم استشھد في حمص01YesNo-11-2011ذكرريف دمشقزاكيةرضوان شودب4172
02NoNohttp://youtu.be/hJlattfQ_JQ-11-2011ذكرحمصالحولةمفلح جاسم القاسم4173

ذة 02NoNohttp://youtu.be/wRjXFSIhyMc-11-2011ذكرحمصالحولةخالد حسام القاسم4174
02NoNo-11-2011ذكرحمصالحولةاحمد خلدون الحسن4175
02NoNohttp://youtu.be/R6GIzcrCyrQ-11-2011ذكرحمصالحولةمحمود محمد الجاسم4176
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02NoNo-11-2011ذكرحمصالحولةقرة موسى4177
02NoNohttp://youtu.be/wRjXFSIhyMc-11-2011ذكرحمصالحولةوسيم مشتان4178
02NoNohttp://youtu.be/wRjXFSIhyMc-11-2011ذكرحمصالحولةملھم أمين الخضر4179
شالل4180 2011ذكالزثائ 11 02NNذاته ن ال لة ال ف httل // t b / RjXFSIh M http://youtu.be/wRjXFSIhyMcيعمل في الحولة مع المصنع ذاته02NoNo-11-2011ذكردير الزورثائر معن شالل4180
02NoNohttp://youtu.be/lyzuwO1w_p0-11-232011ذكرحمصالشماسعزام زقريط4181
02NoNo-11-2011ذكرحمصكرم الزيتونمفضي المسيطر4182
النجار4183 عبدالعليم الزيتونعماد 02NoNo-11-2011ذكرحمصكرم 02NoNo-11-2011ذكرحمصكرم الزيتونعماد عبدالعليم النجار4183
02NoNohttp://youtu.be/AqytjPS0n-A-11-2011ذكرحمصالشماسسمير العبدو4184

02NoNohttp://youtu.be/Gu8CB2VqVSU-11-542011ذكرحمصجب الجندليفضلي العموري4185

ذهللا 02NoNo-11-2011ذكرحمصجب الجندليعبدهللا عبدالرؤوف نوري4186
02NoNohttp://youtu.be/JYqF75oNFzg-11-2011ذكرحمصالبياضةمحمد توفيق المصري4187
02NoNo-11-2011ذكرحمصالبياضةمحمد جمعة الطحان4188
سنان4189 أنور 2011ذكرحمصديربعلبةمحمد 11 02NoNo 02NoNo-11-2011ذكرحمصديربعلبةمحمد أنور سناني4189
02NoNo-11-2011ذكرحمصباب الدريباحمد الراس4190
02NoNo-11-242011ذكرحمصباباعمروابراھيم الغنطاوي4191
شقلم4192 منصور دمشقحرستامحمد 02NoNo-11-2011ذكرريف م9 قرور 0رري 0NoNo
http://youtu.be/XtEefBILIKcعسكري استشھد في حمص02YesNo-11-2011ذكرريف دمشقعربينمحمد سامر نصيص4193
http://youtu.be/aLW9FzvhOxwاستشھد على طريق زيدل.الجثة محروقة02NoNo-11-552011ذكرحمصجاسم ھالل4194
02NoNohttp://youtu.be/k2cH6eCoZ7g-11-2011ذكرحمصباباعمرومحمد الغنطاوي4195
مجند استشھد في ادلب02YesNo-11-2011ذكردمشقالميدانمحمد طه كريم طه4196
صيدالني02NoNo-11-2011ذكرادلبحسين االسماعيل4197
02NoNo-11-2011ذكرحمصتلكلخمحمد األردني4198
ھالل4199 النيربعمر 2011ذكرحلبباب 11 02YesNoحمص ف تشھد ا كري ع عسكري استشھد في حمص02YesNo-11-2011ذكرحلبباب النيربعمر ھالل4199

صيدالني قتل داخل صيدلية يعمل بھا ويملكھا زوج اخته في 02NoNo-11-2011ذكرحلبمنبجمالك اسماعيل4200
منطقة عربين بريف دمشق

االبراھيم4201 الشورابراھيم 03NoNo-11-2011ذكرحمصتل يم4201 بر يم  وربر 2011رصل  11 03NoNo
03NoNo-11-2011ذكرحمصتل الشورزكريا االبراھيم4202
03NoNo-11-2011ذكرحمصتل الشوررامز االبراھيم4203
03NoNo-11-2011ذكرحمصباباعمروزيد ابراھيم الخال4204

03NoNohttp://youtu.be/FmTXYZUcaVo-11-2011ذكرحمصباباعمرونافذ بكار4205

03NoNo-11-2011ذكرحمصباباعمروعبدالكريم الدرويش4206
المسلماني4207 طفلحمصباباعمرومحمد - طفل03NoNo-11-2011ذكر طفلحمصباباعمرومحمد المسلماني4207 - طفل03NoNo-11-2011ذكر
03NoNo-11-2011ذكرحمصكرم الزيتونسامي إحسان نصر4208
03NoNo-11-2011انثىحمصكرم الزيتونناديا دعبول4209
03NoNo-11-2011ذكرحمصكرم الزيتونھاشم الشالر4210 مم
http://youtu.be/13pi4FnY4Nkمتأثرا بجراحه03NoNo-11-2011ذكرحمصكرم الزيتونسمير محمد كشكش4211
متأثرا بجراحه03NoNo-11-352011ذكرحمصالخالديةاحمد حداد4212
03NoNo-11-2011ذكرحمصالخالديةمحمد جمال حوري زاده4213

از ةقن ذكالخال 03NoNo-11-2011ذكرحمصالخالديةمحمد قنباز4214
03NoNohttp://youtu.be/CTlgyJDg2Cw-11-382011ذكرحمصديربعلبةخالد خليفة األحمد الخالدي4215
03NoNo-11-332011ذكرحمصالبياضةإبراھيم الطش4216
االطرش4217 العرب03NoNo-11-552011ذكرحمصالبياضةوليد وادي - http://youtuالبياضة be/EUzNlJNvkio http://youtu.be/EUzNlJNvkioالبياضة - وادي العرب03NoNo-11-552011ذكرحمصالبياضةوليد االطرش4217
03NoNo-11-2011ذكرحمصباب الدريبمحمد صالح عبدالقادر4218
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03YesNo-11-2011ذكرادلبجبل الزاويةحمدو غسان الحمدو4219

مجند من جبل الزاوية - 
المغارة

 
ف تش استشھد في حمصا

http://youtu.be/ORC2OonbJxUمجند03YesNo-11-2011ذكرالرقةيحيى خالد الحجو4220

03NoNohttp://youtu.be/zLr5lL7x68c-11-2011ذكرحمصكرم الزيتونمحمد عودة4221 ونو زي pرصرم y
03NoNo-11-2011ذكرحمصكرم الزيتونحسام عودة4222
03NoNo-11-2011ذكرحمصكرم الزيتونفراس النشيواتي4223
03NoNohttp://youtu.be/f6hm_rQTcxQ-11-2011ذكرحمصكرم الزيتونمحمد الديري4224

ذأل 03NoNo-11-2011ذكرادلبكفرعيمحسين علي األحمد4225
رصاص عشوائي03NoNo-11-2011حمصباباعمروزكريا ابراھيم4226
رصاص عشوائي - 10 أعوام03NoNo-11-2011حمصباباعمرومحمد مسلماني4227
حمد4228 محمد 2011حمصباباعمرويحي 11 04NoNohttp://youtu be/TEHTev1fl2g 04NoNohttp://youtu.be/TEHTev1fl2g-11-2011حمصباباعمرويحيى محمد حمد4228
04NoNo-11-2011ذكرحماةمن عائلة العزو4229
04NoNo-11-2011ذكرريف دمشقسقباعبدالمعين السعيد4230
الصواف4231 04NoNohttp://youtu.be/j6BK4Uo0qP0-11-2011انثىحمصباباعمروإيناس و4231 س  روإي ب 2011ىصب 11 04NoNottp //youtu be/j6 Uo0q 0
04NoNohttp://youtu.be/aSjt4y7_C18-11-2011ذكرحمصباباعمرومحمد الحمد4232

04NoNohttp://youtu.be/UWLH4snKAok-11-2011ذكرحمصالغوطةسري القاسم4233

ان4234 ث خ الش آل طةن 602011ذكالغ 11 04NN 04NoNo-11-602011ذكرحمصالغوطةمن آل الشيخ عثمان4234
04NoNohttp://youtu.be/iJgPFTZ06dU-11-2011ذكرريف دمشقكناكرھاني يحيى زينة4235
04NoNo-11-2011ذكرريف دمشقكناكرعبدو موسى زينة4236
البويضاني4237 04NoNohttp://youtu-11-2011ذكرحمصباباعمروعبدالوكيل be/ZtsEFdTZfDo 04NoNohttp://youtu.be/ZtsEFdTZfDo-11-2011ذكرحمصباباعمروعبدالوكيل البويضاني4237
استشھد على حدود االردن04NoNo-11-2011ذكردرعانوىوليد الخبي4238
استشھد على حدود االردن04NoNo-11-2011ذكردرعاالحراكصالح السالمات4239
04NoNo-11-2011ذكرريف دمشقكناكرعبدالكريم الحوري4240 م
04NoNo-11-2011ذكرحمصباب الدريبعالء حميد تركي4241
04NoNohttp://youtu.be/SX7pv5Teu5c-11-2011ذكرحمصديربعلبةإحسان الحمصة4242
04NoNohttp://youtu.be/Svi-w2J3Zak-11-2011ذكرريف دمشقكناكرزياد النجار4243
ال4244 شقكناكات 2011ذكف 11 04NN 04NoNo-11-2011ذكرريف دمشقكناكرحاتم الحوري4244
04NoNo-11-2011ذكرريف دمشقكناكرعمار خميس4245
04NoNo-11-2011ذكرريف دمشقكناكرباسل الحوري4246
الحوري4247 صياح دمشقكناكرعدنان 04NoNo-11-2011ذكرريف 04NoNo-11-2011ذكرريف دمشقكناكرعدنان صياح الحوري4247
04NoNohttp://youtu.be/5G6_H56Pe-M-11-2011ذكرريف دمشقكناكرناصر عيسى4248
04NoNo-11-172011طفلحمصوادي السايحمحمد  محمود النمور4249
04NoNohttp://youtu.be/NhqF_yxP5Lw-11-162011طفلحماةحازم قوجة4250 pم y q _y
04NoNo-11-2011ذكرحماةمحمد زھير التقي4251

05NoNohttp://youtu.be/tW5OZpQLyW0-11-342011ذكرحماةطيبة اإلمامنادر أحمد الصطوف4252

الفاعوري4253 عبدالحميد 382011ذكرحمصديربعلبةمحمد 11 05NoNoبجراحه متاثرا متاثرا بجراحه05NoNo-11-382011ذكرحمصديربعلبةمحمد عبدالحميد الفاعوري4253
05NoNo-11-2011ذكرحمصعشيرةسبيع أحمد عثمان4254
05NoNo-11-2011ذكرحمصعشيرةعبدالباسط أحمد عثمان4255
عثمان4256 أحمد 05NoNo-11-2011ذكرحمصعشيرةخضير ن4256 2011رصيرير   11 05NoNo
05NoNo-11-2011ذكرحمصعشيرةخالد أحمد عثمان4257
05NoNo-11-2011ذكرحمصزاھي غنام األحمد4258
05NoNo-11-2011ذكرحمصباب دريبتامر عبدالقادر ختم4259
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05NoNo-11-272011ذكرحمصعشيرةحمزة غالي4260

اعتقل منذ 2-11 و تم تسليمه إلى أھله بتاريخ 5-11  .تحت 05NoYes-11-2011ذكرحمصكفرعايازھير الشمالي4261
التعذيب

اعتقل مع زھير الشمالي وسلم ألھله يوم 4-11.تحت التعذيب05NoYes-11-2011ذكرحمصباباعمرومحمد سعيد القصاب4262

05NoNo-11-2011ذكرحمصمن آل البواب4263
الصاج4264 آل 05NoNo-11-2011ذكرحمصمن 05NoNo-11-2011ذكرحمصمن آل الصاج4264
http://youtu.be/hU55KQI2ofwاستشھد في  باباعمرو05NoNo-11-2011ذكرحمصكرم الزيتونمحمد نشوان فطراوي4265
05NoNohttp://youtu.be/qp_3PwFAsII-11-172011طفلحمصديربعلبةخالد تركي الشيخ4266
05NoNo-11-552011ذكرحمصالبياضةجمال النبعة4267
05NoNo-11-2011ذكرحمصطريق حماةانور العلي4268
05NoNo-11-2011ذكرحمصطريق حماةممدوح العلي4269
05NoNohttp://youtu.be/hlnj9CE6Q14-11-2011ذكرحمصطريق حماةاحمد العلي4270

ا ال اال ال ذكا 05NoNo-11-322011ذكرحمصباب السباععبدالسالم ياسين4271
05NoNo-11-2011ذكرحمصكفرعايازھر الدين زكريا4272
سائق تكسي  خطف وعذب  وقتل05NoYes-11-2011ذكرحمصباب الدريبايمن ديب  مسعود4273
نصرالدين4274 عدنان النعمانمحمد 05NoNo-11-2011ذكرادلبمعرة 05NoNo-11-2011ذكرادلبمعرة النعمانمحمد عدنان نصرالدين4274
مجند05YesNo-11-2011ذكرادلبخان شيخوناحمد محمد الحموي4275
مجند05YesNo-11-2011ذكرادلبخان شيخونيونس مذبوح المذبوح4276
http://youtu.be/JaXcxXsfD4gتحت التعذيب05NoYes-11-2011ذكرحمصالخالديةفراس نصوح نشيواتي4277 ي pح y g
05NoNo-11-382011ذكرحمصاالنشاءاتمحمدإياد عبدالمؤمن حاكمي4278
متاثرا بجراحه05NoNo-11-382011ذكرحمصشارع الستيناحمد سرحان بريجاوي4279

05NoNohttp://youtu.be/zSOAMqQKLcE-11-2011ذكرادلبخان شيخونمحمد زھير الحرامي4280 ي ر ير ونز ي pربن y qQ

05NoNohttp://youtu.be/6vCZHZv3pyY-11-2011حمصباباعمرومحمد نشوان  فطرواي4281
05NoNo-11-2011حمصباباعمروزھير الدين زكريا4282
درزي4283 ابو عسكر 06NoNohttp://youtu.be/sKv-11-2011حمصباباعمرواحمد BjDriBc رزي4283 بو  ر  رو  ب 2011صب 11 06NoNohttp://youtu.be/sKv_BjDriBc
06NoNo-11-2011ذكرحماةكفرزيتاابنة عبدهللا الجراد4284
http://youtu.be/sYvdIVHMm6wتحت التعذيب06NoYes-11-2011ذكرحمصجب الجندليجھاد سليمان اللدي4285
06NoNo-11-2011ذكرحمصباباعمرويحيى القبجي4286
06NoNohttp://youtu.be/c5Bv36Di9Sc-11-2011ذكرحمصباباعمروايمن حماش4287
06NoNo-11-2011ذكرحمصباباعمروعبدالحكيم الشمسيني4288
06NoNo-11-2011ذكرحمصباباعمروايمن زياد شجرواي4289
ضان4290 ال ان اعل 2011ذكصا 11 06NNھاش http://youtuا be/bvD Cx6VSvE http://youtu.be/bvD-Cx6VSvEابو ھاشم06NoNo-11-2011ذكرحمصباباعمروسليمان البويضاني4290
كفرعايا06NoNo-11-2011ذكرحمصباباعمرومجھول الھوية4291
استشھد في الزھرة06NoNo-11-2011ذكرحمصباباعمروسمير المروان4292
جوخدار4293 الستينسليم 06NoNo-11-2011ذكرحمصشارع ر4293 ينيم جو 2011رصرع  11 06NoNo
فلسطيني استشھد في حمص المخيم06NoNo-11-2011ذكرجنسيات اخرىفلسطينايمن دياب4294
06NoNo-11-2011ذكرحمصباب الدريبحمدان عبدالجبار4295
متاثرا بجراحه06NoNo-11-132011طفلحمصاالنشاءاتعبدالرحمن بشار الحداد4296
القصير - الدمينة الغربية06NoNo-11-2011ذكرحمصالقصيرعبدالحكيم ناصر مرعي4297
تحت التعذيب06NoYes-11-2011ذكرحمصكرم الزيتونمصطفى محمد قوجاق4298
06NoNo-11-2011ذكرادلبعبيدة ناعس4299
الناع4300 ادة 2011ذكادلع 11 06NN 06NoNo-11-2011ذكرادلبعبادة يحيى الناعي4300
06NoNo-11-2011ذكرادلبجسر الشغورابراھيم بكسرواي4301
ً 06NoNo-11-292011ذكرالالذقيةالجسررشيد أحمد4302 استشھد دھسا
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06NoNohttp://youtu.be/-a59ru_VZ7k-11-2011ذكرحماةالصابونيةعمار قدور4303
06NoNohttp://youtu.be/tgvEdAMV5YQ-11-232011ذكرحماةكفرزيتاعبدهللا سمير الجراد4304
06NoNo-11-2011انثىحماةخطابعائشة محمود4305
ا4306 تازك ز 2011ذكاةكف 11 07NNhtt // t b /j LN SBVl58 07NoNohttp://youtu.be/jwLNmSBVl58-11-2011ذكرحماةكفرزيتازكريا محمد4306
07NoNohttp://youtu.be/qzrg3Fb6QEw-11-302011ذكرحماةاللطامنةحاسب سفر خطاب4307
ابو عناد07NoNo-11-2011ذكرريف دمشقالكسوةمحمود البقاعي4308

ة ابو علي / الالذقية - الرمل الجنوبي - حارة يافا/فلسطيني07NoNo-11-2011ذكرجنسيات اخرىفلسطينبھاء البوبلي4309

07NoNo-11-82011انثى - طفلةحمصالحولةميمونة معاوية السيد ابراھيم4310
مجند07YesNo-11-2011ذكرحمصالوعرخالد عبدالكريم ھزاع الرحيم4311 م ع م
07NoNo-11-2011ذكرحمصالبياضهاسامه رضا مشيعل4312
07NoNohttp://youtu.be/zy5rr6SoOsc-11-2011ذكردير الزورخليل النويجي4313
07NoNo-11-2011ذكرحمصشارع الستينسعيد عبد هللا النصر4314

ة ق ا لف انثا 07NoNo-11-2011انثىادلبفداء قوصرة4315

07NoNo-11-642011انثىحمصديربعلبةفوزية أحمد صويص4316
برصاص قناص على حاجز 

البتروكيميا
  

07NoNo-11-2011ذكرادلبالبارةمحمد درويش4317
07NoNo-11-2011ذكرحمصحي النازحينحسان رياض الجاسم4318
طفلةحمصباباعمرومجھولة الھوية4319 - 07NoNohttp://youtu.be/ASkSvy6wON4-11-2011انثى pى y y
07NoNo-11-2011ذكرحمصديربعلبةخالد العبو4320
07NoNohttp://youtu.be/3eUi7MKNP1k-11-2011ذكردرعاتل شھابانور رفعات البقيرات4321
الحاج علي07NoNo-11-2011ذكرحماةكرنازعلي عبدهللا الحسن4322

http://youtu.be/KUcnAodQ3OAحمص بابا عمرو شھيد مجھول الھوية07NoNo-11-2011ذكرحمصباباعمرومجھول الھوية4323

08NoNo-11-2011حمصباباعمروحسين ابرھيم طالب4324

ن ا ال ل ف اا الىا جثته تسليم وتم الشبيحة قوات يد على منزله من اختتطف ى 08NoNo-11-2011حمصباباعمروعامر فيصل الحاج يونس4325 يم ج  م  بي و و  ى ي  ز  ن   
اھله ثالث ايام العيد

08NoNo-11-2011ذكرحمصالوعرورد رسالن4326
http://youtu.be/-TEA2qr27fwمن القصير - البويضة الشرقية08NoNo-11-2011ذكرحمصباباعمروحسن ابراھيم الطالب4327

 08NoNo-11-2011انثىحمصباباعمروسوسن الشريف4328
زوجة الشھيد عبد الحكيم شمسيني

تحت التعذيب08NoYes-11-452011ذكرحمصديربعلبةمصطفى زيدان العكيدي4329
د4330 ن ال نة الدا طفلا 162011انث 11 08NN طفلحمصباب الدريبامنة الجنيدي4330 - 08NoNo-11-162011انثى
تحت التعذيب08NoYes-11-2011ذكرحمصحي الحمراءعمر العلوان4331
08NoNohttp://youtu.be/lKq74gRNrkA-11-2011ذكرادلبمحمود ابراھيم مشلح4332
شالش4333 فواز معردبساوي08NoNo-11-2011ذكرادلبسراقبمحمود بـ http://youtu.be/SQQYf0fHdUUالملقب الش4333 ز  و بو  2011ربر 11 08NoNoوي ب ر http://youtu.be/SQQYf0fHdUUب ب 
08NoNohttp://youtu.be/_0Ay5mRIVNA-11-2011ذكرادلبسراقبعمر محمد باكير4334
08NoNohttp://youtu.be/VF_FHk2GpJ4-11-2011ذكرادلبكفرتخاريممحمد أسعد الباشا4335
08NoNo-11-2011ذكرادلبجبل الزاويةسامي ممدوح الجواد4336
http://youtu.be/6G6VxJ1s8uIاستشھد في دوما08NoNo-11-2011ذكردرعاعقرباخليل كوكش4337
08NoNo-11-2011ذكرحماةموركإبراھيم محمد فالحة4338
08NoNo-11-212011ذكرحماةوادي الجوزمحمد عبد الحميد الظاظا4339
ال4340 ع ناخعل 182011ذكاةال 11 08NN 08NoNo-11-182011ذكرحماةالمناخعلي عمر العرب4340
09NoNohttp://youtu.be/KoxO3JNqdoU-11-2011ذكرحماةالتريمسةوليد العلي4341
09NoNohttp://youtu.be/8wY2eGkMLpc-11-2011ذكرحماةحسين أحمد رسود4342
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09NoNo-11-2011ذكرحماةحلفايارضوان جميل حمشو4343
09NoNo-11-2011ذكرحماةالتريمسةمحمد األحمد4344
09NoNo-11-2011ذكرحماةشيزرخالد العلي4345
ل4346 ا قا 2011ذكاإنخلا 11 09NN 09NoNo-11-2011ذكردرعاإنخلحسام قاسم ابو صلوع4346
09NoNo-11-2011ذكردرعاإنخلعبدهللا العيد4347
09NoNo-11-2011ذكردرعاإنخلعبدهللا ابراھيم عبدهللا الخطيب4348
زعيب4349 أحمد بجراحه09NoNo-11-122011طفلحمصباباعمرومحمود http://youtuمتأثرا be/pGl1FXvOCd4 http://youtu.be/pGl1FXvOCd4متأثرا بجراحه09NoNo-11-122011طفلحمصباباعمرومحمود أحمد زعيب4349
09NoNo-11-2011ذكرحمصالخالديةمن ال الصباغ4350
09NoNo-11-2011ذكرحمصالخالديةفيصل البواب4351
09NoNo-11-2011ذكرحمصالخالديةعبدالسالم البواب4352 م
09NoNo-11-2011ذكرحمصالخالديةمن آل الزغير4353
http://youtu.be/CvkxXh6M9_8الملقب بـ أبو أنس09NoNo-11-272011ذكرحمصالخالديةھيثم البواب4354
ناشط09NoNo-11-342011ذكرحمصالحميديةھيثم عبدالسالم4355
43 ة6 نا ا ةا 142011طفلل 11 ذ09 الت httت // t b /2 RXSkZFYC http://youtu.be/2nRXSkZFYCwتحت التعذيب09NoYes-11-142011طفلحمصديربعلبةابراھيم محمد عدنان حصرية4356
09NoNo-11-502011ذكردمشقبرزةبھجت كريم رحمة4357
09NoNo-11-2011ذكردمشقبرزةمحمد عيش رحمة4358

ذشغ 09NoNohttp://youtu.be/9V1w3Ws93Rw-11-2011ذكردمشقبرزةربيع غرة4359

09NoNo-11-2011ذكردمشقبرزةوسام الشايب4360
09NoNo-11-2011ذكردمشقبرزةاحمد مشلح4361
09NoNo-11-2011ذكردمشقبرزةمن بيت المغربي4362
09NoNo-11-2011ذكردمشقبرزةاخ الشھيد بسام بارة4363
09NoNohttp://youtu.be/-A3CFAmWFiA-11-2011ذكردير الزورالبوكماليعقوب ابراھيم الكسار4364
قاشوشة4365 اكر 2011ذكرادلبراقبعبدو 11 09NoNo 09NoNo-11-2011ذكرادلبسراقبعبدو اكرم قاشوشة4365
طفل رضيع10NoNo-11-2011ذكر - طفلحمصالوعرعمر مندو4366
10NoNo-11-82011انثى - طفلحمصالوعرھزار حسين العليوي4367
الشاھرلي4368 الزيتونخالد 10NoNohttp://youtu.be/xPrksW7GWak-11-302011ذكرحمصكرم ي4368 ر ون  زي 302011رصرم  11 10NoNohttp://youtu.be/xPrksW7GWak
10NoNo-11-2011ذكرحمصكرم الزيتونسليمان عبدالحميد حمزة4369

10NoNohttp://youtu.be/MK2yPsaEYDc-11-2011ذكرحمصكرم الزيتونعامر شريف حجازي4370

ال4371 ال تا الز 2011ذكك 11 10NNا ال ا ف تش ا استشھد في باب السباع10NoNo-11-2011ذكرحمصكرم الزيتونھادي محمود الصالح4371
10NoNo-11-632011ذكرحمصباب السباععبدالجواد الشاھرلي4372
الناشط10NoNo-11-232011ذكرحمصباب السباعمحمود طيارة4373
المصري4374 ھودموفق 10NoNo-11-452011ذكرحمصباب 10NoNo-11-452011ذكرحمصباب ھودموفق المصري4374
10NoNohttp://youtu.be/uis_ciNVmho-11-2011ذكرحمصالعدويةموفق عساكر4375
متأثرا بجراحه10NoNo-11-2011ذكرحمصباباعمروعبدالمعين عميش4376
10NoNo-11-352011ذكرحمصشارع الستينعبدالكافي حسين4377 عي
10NoNo-11-442011ذكرادلبكفرومةمضر أحمد الحسي4378
10NoNo-11-192011ذكرادلبالكفيرمحمد عبدالفتاح العمر4379

طفلادلبخان شيخوناحمد الحاج4380 - http://youtu.be/qP8bSkFmb4Mطفل10NoNo-11-122011ذكر pج y q

10NoNohttp://youtu.be/IkQ0rR1X9hk-11-2011ذكرادلبخان شيخونخالد معراتي4381
طفل من جسر الشغور - بشالمون10NoNo-11-2011ذكر - طفلادلبجسر الشغوراحمد علوان4382
طفلادلبجسر الشغورمنير علوان4383 - - بشالمون10NoNo-11-2011ذكر طفل من جسر الشغور ن383 و ورير ر لبج 0ر 0NoNoون ب ور ر ج ن ل
طفل10NoNo-11-82011ذكر - طفلادلبالھبيطبالل أحمد الصالح4384
10NoNo-11-2011ذكرادلبسرمينعبدالرزاق علي الديب4385
10NoNo-11-2011ذكرادلبجبل الزاويةاحمد السامي4386
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10NoNo-11-352011ذكرادلبمعرة النعمانباسم مصطفى محمود4387
10NoNo-11-2011ذكردرعاجاسمابراھيم محاسنة4388
10NoNo-11-2011ذكردرعانوىخالد وليد الرفاعي4389
فا4390 ال 2011ذكانل 11 10NNhtt // t b / NI4 7 h A 10NoNohttp://youtu.be/eNI4zv7mhnA-11-2011ذكردرعانوىوليد الرفاعي4390
10NoNo-11-2011ذكردرعانوىياسين الرفاعي4391
10NoNo-11-2011ذكرريف دمشقعربينمحمد راتب كرنبه4392
الحلبي4393 دمشقعربينغياث 10NoNohttp://youtu-11-2011ذكرريف be/rjd0Nm8 O4I 10NoNohttp://youtu.be/rjd0Nm8_O4I-11-2011ذكرريف دمشقعربينغياث الحلبي4393
استشھد في  10NoNo9/11/2011-11-2011ذكرحمصالوعرمن آل رسالن4394
استشھد في  10NoNo9/11/2011-11-2011ذكرحمصكرم الزيتونوسيم كيكار4395
استشھد في  10NoNo9/11/2011-11-2011ذكردمشقبزرةماھر عبدالكريم بارة4396 يم
استشھد في  10NoNo9/11/2011-11-2011ذكرحمصالرستنمصطفى الشيخ خلف4397
استشھد في  10NoNo9/11/2011-11-2011ذكرحمصالرستنمحمد تركماني4398
10NoNo-11-2011ذكرحماةعدم اظھار االسم / بناء على رغبة االھلحمزه الحامض4399
2011ذكاةالث4400 11 10 10NoNo-11-2011ذكرحماةحيالينھثيم محمد حمدو4400
10NoNo-11-2011ذكرحماةحيالينھثيم محمد أبو صافي4401
10NoNo-11-2011ذكرحماةسلميةخالد محمد دعاس4402
حمدو4403 محمد صافي10NoNo-11-2011ذكرحماةحيالينھيثم ابو ابو صافي10NoNo-11-2011ذكرحماةحيالينھيثم محمد حمدو4403
11NoNo-11-2011ذكرحماةجھاد األركي4404
11NoNo-11-262011ذكرحماةخالد حماده4405
11NoNo-11-2011ذكرحماةمروان نوير4406
11NoNo-11-2011ذكرحماةاحمد دله4407
11NoNo-11-2011ذكرحماةجنوب الملعبعبدالرحمن خياط4408
11NoNo-11-632011ذكرحمصشارع القاھرةرضا قنطار4409

غ ال ا اضةا httذال // t b /0 CfA tbI 11NoNohttp://youtu.be/0xvoCfArtbI-11-2011ذكرحمصالبياضةراكان الصغير4410
عسكري11YesNo-11-222011ذكرحمصالبياضةعمار سعود العاتقي4411
11NoNo-11-272011ذكرحمصالبياضةخليف علي الدندان العفنان4412
عروب4413 عمر 2011ذكرحمصالبياضةاحمد 11 11NoNo 11NoNo-11-2011ذكرحمصالبياضةاحمد عمر عروب4413
الملقب بـ الجخدر11NoNo-11-2011ذكرحمصالبياضةموفق سلمان4414
11NoNohttp://youtu.be/WXLao-BXEIY-11-2011ذكرحمصالبياضةوليد الساروت4415
11NoNo-11-2011ذكرحمصالبياضةمحمد نور النشيواتي4416 ي
11NoNo-11-2011ذكرحمصالبياضةسرحان العبدهللا4417
11NoNohttp://youtu.be/ndTS9zSuOFk-11-2011ذكرحمصالبياضةحسين األشمط4418
11NoNo-11-2011ذكرحمصالبياضةحسين عويشي4419

ذل 11NoNo-11-212011ذكرحمصباب ھودمحمد علي عدنان االخوان4420
تم خطفه وتعذيبه و اعدامه11NoYes-11-2011ذكرحمصباب الدريبسامر مطيع الشاغوري4421
دير بعلبة - العباسية11NoNo-11-2011ذكرحمصديربعلبةجاسم محمد العلي4422
حسين4423 2011ذكرحمصديربعلبةعبدالكريم 11 11NoNoالعباسية بعلبة دير دير بعلبة - العباسية11NoNo-11-2011ذكرحمصديربعلبةعبدالكريم حسين4423
11NoNo-11-2011ذكردرعابصرى الشامقاسم حمادة الزعبي4424
11NoNohttp://youtu.be/dzbCHkSyIv0-11-2011ذكردرعابصرى الشاممحمود المصري4425
11NoNo-11-2011ذكردرعاالمسيفرةاحمد حمدان الشرع4426 ررع رري
11NoNo-11-2011ذكردرعاالمسيفرةحسين أحمد الشرع4427
طفل11NoNo-11-152011طفلدرعاالمسيفرةاحمد حسين الزعبي4428
11NoNo-11-2011ذكردرعاالمسيفرةمعتز ناصر الجمعة4429

ة ذغ 11NoNohttp://youtu.be/5TnkREuEjdE-11-2011ذكردرعاالصنمينغيث خالد العتمة4430
11NoNo-11-2011ذكرريف دمشقكفربطناياد ضفدع4431
11NoNohttp://youtu.be/mhkCUXwtflY-11-272011ذكرريف دمشققطناابراھيم محيي الدين عودة4432
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11NoNo-11-2011ذكرريف دمشققطنااحمد قاسم عودة4433
http://youtu.be/DciGZoERraoمجند استشھد في حمص11YesNo-11-2011ذكرالحسكةالمجند خضر4434
11NoNo-11-2011ذكرحمصعشيرةمھند مبارك العوض4435
ل4436 النا طف شقاا 172011طفلف 11 11NNhtt // t b /WI 7T L ZAI 11NoNohttp://youtu.be/WIc7T-LpZAI-11-172011طفلريف دمشقدوماياسين مصطفى النابلسي4436
رقيب منشق12YesNo-11-2011ذكرحمصخالد سيف4437
12NoNo-11-2011ذكرحمصباب ھودعبدالرزاق التركماني4438
الياسين4439 علي 12NoNohttp://youtu-11-482011ذكرحمصديربعلبةمحمد be/M9HwLfD6Hr8 12NoNohttp://youtu.be/M9HwLfD6Hr8-11-482011ذكرحمصديربعلبةمحمد علي الياسين4439
12NoNo-11-2011ذكرحمصديربعلبةخالد األطرش4440
12NoNohttp://youtu.be/CVU8ZB-dLOk-11-2011ذكرحمصديربعلبةانيس الدقس4441

النجار4442 202011انثحمصالخالديةكنانة 11 12NoNohttp://youtu.be/aMoC6QBwZE 12NoNo-11-202011انثىحمصالخالديةكنانة النجار4442
Q

12NoNo-11-352011ذكرحمصالبياضةماھر عبدالحق4443
12NoNo-11-2011ذكرحمصالبياضةخالد علي الضو4444
الراجح4445 عبدو 2011ذكرحمصالبياضةخالد 11 12NoNohttp://youtu be/ku34xCeorBE 12NoNohttp://youtu.be/ku34xCeorBE-11-2011ذكرحمصالبياضةخالد عبدو الراجح4445
12NoNo-11-362011ذكرحمصباباعمرومحمد الشمالي4446
12NoNo-11-2011ذكرحمصكرم الزيتونسامي التركي4447
علي4448 سيد الزيتونعبدالھادي 12NoNo-11-2011ذكرحمصكرم ي8 ي ي ھ ونب زي 0NoNoرصرم
12NoNo-11-2011ذكرحمصالقصيرطاھر أمين حربا4449
12NoNohttp://youtu.be/EkF-kQvVAyE-11-2011ذكرريف دمشققطنامالك أنور بدر الدين4450
12NoNo-11-2011ذكردرعانوىخالد البطل4451
12NoNo-11-2011ذكردرعانوىسعيد البطل4452
12NoNohttp://youtu.be/IR03EjXTTsg-11-2011ذكردرعاجاسمعيد حسين الحاج4453
12NoNo-11-2011ذكردرعاقنطرةبالل الخليل4454
عواد4455 2011انثادلبراقبھبة 11 12NoNohttp://youtu be/w8dawj A6po 12NoNohttp://youtu.be/w8dawj-A6po-11-2011انثىادلبسراقبھبة عواد4455
12NoNohttp://youtu.be/mca6RLjjXSE-11-2011ذكرادلبسراقبعبدالغني السبع4456
مجند12YesNo-11-2011ذكرريف دمشقالرحيبةميسر أحمد إدريس4457
األسعد4458 طه 12NoNohttp://youtu.be/6gOIlJQgtVM-11-282011ذكرحماةكفرطونمحمد ون  4458 282011رر 11 12NoNohttp://youtu.be/6gOIlJQgtVM

http://youtu.be/hwKWa27JC3Qقتل تحت التعذيب - بائع غاز12NoYes-11-372011ذكرالالذقيةقنينصانور خشوف4459

13NoNo-11-2011ذكرحماةالحاضرمحمود خليف4460
خ4461 الش 2011ذكاةائلة 11 13NN 13NoNo-11-2011ذكرحماةمن عائلة الشيخ صبح4461
13NoNo-11-2011ذكرحماةمن عائلة الحجازي4462
13NoNo-11-2011ذكرحماةمن عائلة الحنبظلي4463
حصوة4464 الزيتونممدوح والجيش13NoNo-11-212011ذكرحمصكرم االمن قبل من عشوائي http://youtuرصاص be/q5PzuszutAk http://youtu.be/q5PzuszutAkرصاص عشوائي من قبل االمن والجيش13NoNo-11-212011ذكرحمصكرم الزيتونممدوح حصوة4464
رصاص قناص13NoNo-11-2011حمصباباعمروياسر العاصي الحميد4465
رصاص عشوائي13NoNo-11-2011حمصباباعمروحميد األحمد4466
13NoNo-11-2011ذكرحماةحسن باشور4467
13NoNo-11-2011ذكرحماةمحمد خضر حمزه4468
13NoNohttp://youtu.be/xyRiMbzc3-8-11-2011ذكرحماةالحاضرمجد عزكور4469
13NoNo-11-2011ذكرحماةحمزة خالد خطاب4470
44 الخض1 اضل 142011طفلاةال 11 13 13NoNo-11-142011طفلحماةالحاضرمحمود سلوم الخضر4471
13NoNo-11-2011ذكرحماةمحمد خالد الصباغ4472
13NoNohttp://youtu.be/IKjdsraGN5g-11-2011ذكرحماةكفرزيتاعدنان علوان الفرج4473
األحمد4474 13NoNohttp://youtu-11-2011ذكرحماةخنيزيروليد be/lTvG0zaDpP0 13NoNohttp://youtu.be/lTvG0zaDpP0-11-2011ذكرحماةخنيزيروليد األحمد4474
13NoNohttp://youtu.be/bxwUKvN5tMk-11-2011ذكرحماةالحاضرمحمد خليف4475
13NoNo-11-2011ذكرحماةلطمينزھرة عبد هللا الكامل4476
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13NoNo-11-2011ذكرحماةكفرزيتاإبراھيم بدر الدين العبيدان4477
13NoNo-11-2011ذكرحماةخالد قدور4478
13NoNo-11-2011ذكرحماةوليد كروما4479
األ4480 ةال 212011ذكش 11 13NN 13NoNo-11-212011ذكرحمصعشيرةسالم األحمد4480
13NoNo-11-2011ذكرحمصالخالديةعثمان عبدالقادر حجاري4481
13NoNohttp://youtu.be/Hw9YfjJXt3g-11-412011ذكرحمصالخالديةمحمد حسام الدروبي4482
الساروت4483 الدين القاھرةمحيي القاھرة13NoNo-11-602011ذكرحمصشارع حاجز على استشھد استشھد على حاجز القاھرة13NoNo-11-602011ذكرحمصشارع القاھرةمحيي الدين الساروت4483
13NoNo-11-2011ذكرحمصجب الجندلياحمد عبد الحفيظ االبرش4484
13NoNo-11-502011ذكرحمصباباعمروحميد محمد األحمد4485
http://youtu.be/68_uLBMKs0opطفل13NoNo-11-152011طفلدير الزورمحمد المال عيسى4486 y _
13NoNo-11-452011ذكرريف دمشقكناكرعبدالرحمن محمد منصور4487
13NoNo-11-2011ذكردرعاالشيخ مسكينمحمد خير خلف الشولي4488
14NoNo-11-2011ذكرحمصباب السباعمحمد الزھرة4489
القا4490 الف 2011ذكا 11 14 14NoNo-11-2011ذكرحمصباب الدريبموفق محمود القاسم4490
14NoNohttp://youtu.be/i3YsfwmePj8-11-2011ذكرحمصباب الدريبمصطفى محمود القاسم4491
14NoNohttp://youtu.be/h2s9-K_XgXw-11-2011ذكرحمصجوبررائد علل4492
الحسين4493 أحمد كفرالھا14NoNo-11-372011ذكرحمصالحولةمحمد في استشھد استشھد في كفرالھا14NoNo-11-372011ذكرحمصالحولةمحمد أحمد الحسين4493
http://youtu.be/eG4xfG41MWAتحت التعذيب14NoYes-11-252011ذكرادلبكلليجمال فيصل المراوي4494
14NoNo-11-2011ذكرادلبسرمينمحمد شحادة4495
يعسكري عميد ركن14YesNo-11-2011ذكرادلبكفرھودرضوان المدلوش4496
طفل14NoNo-11-122011طفلادلبخان السبلبالل عبدالعليم سفر4497
طفلة14NoNo-11-62011انثى - طفلادلبمعرزيتاصفا ابراھيم دعبول4498
14NoNo-11-2011ذكردرعاحوران الشرقيةمصطفى محمد العماري4499

ال اط ةالق ق الش httذاا // t b /HEf8VT U A 14NoNohttp://youtu.be/HEf8VTpUooA-11-2011ذكردرعاحوران الشرقيةحسن محمود القباطي الحريري4500
14NoNo-11-2011ذكردرعاناحتةمحمد جمال العبدهللا4501
14NoNo-11-2011ذكردرعاناحتةعبدالقادر شكري الدرعان4502
الدرعان4503 شكري 2011ذكردرعاناحتةعبدالحق 11 14NoNo 14NoNo-11-2011ذكردرعاناحتةعبدالحق شكري الدرعان4503

14NoNohttp://youtu.be/1x3LsNhTAWQ-11-2011ذكردرعاناحتةمحمد جادو المفعالني4504

14NoNo-11-2011ذكردرعاناحتةاسماعيل طه الحريري4505
14NoNo-11-2011ذكردرعاناحتةمحمد جابرالحسن الحريري4506
14NoNo-11-2011ذكردرعاناحتةيوسف بسام الحريري4507
14NoNo-11-2011ذكردرعاناحتةرياض يحيى الحريري4508
ي4509 الح نص د عاناحتةح 2011ذكد 11 14NN 14NoNo-11-2011ذكردرعاناحتةمحمد منصور الحريري4509
14NoNo-11-2011ذكردرعامليحةعبدالرحمن فرحان الحريري4510
14NoNohttp://youtu.be/JugYqq-spn4-11-2011ذكردرعامليحةيوسف عرسان الحريري4511
الحريري4512 ضامن 14NoNohttp://youtu.be/JugYqq-spn4-11-2011ذكردرعامليحةاحمد ريري4512 ن  2011رري  11 14NoNohttp://youtu.be/JugYqq spn4
14NoNohttp://youtu.be/o_SNIY2XWuU-11-2011ذكردرعامليحةمحمد مثقال الحريري4513
14NoNohttp://youtu.be/JugYqq-spn4-11-2011ذكردرعامليحةعبدالرحمن عرسان الحريري4514
14NoNohttp://youtu.be/o_SNIY2XWuU-11-2011ذكردرعابصر الحريربيان الحريري4515
14NoNohttp://youtu.be/xh2_HYvOWiw-11-2011ذكردرعابصر الحريربشير ابراھيم العليان الحريري4516
14NoNohttp://youtu.be/YncH1O7T-Ok-11-2011ذكردرعابصر الحريرنواف طالب العديل الحريري4517
14NoNo-11-2011ذكردرعابصر الحريرجميل أحمد العديل الحريري4518
ال4519 شان الط د أ عاالد 2011ذكد 11 14NN 14NoNo-11-2011ذكردرعابصر الحريرمحمد أحمد الطرشان الحريري4519
14NoNo-11-2011ذكردرعابصر الحريرزھير الحريري4520
14NoNohttp://youtu.be/OjpUI2Tp-CA-11-2011ذكردرعاإنخلامين عبدالرحمن الغوثاني4521
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14NoNo-11-2011ذكردرعاإبطعمعمر جبر النصيرات4522
14NoNo-11-2011ذكردرعانوىرافت جھماني4523
14NoNohttp://youtu.be/reKdFUqj-28-11-2011ذكردرعاالصنمينمحمد عيد الزعبي4524
ف4525 خ الش ة ا اا شقا 2011ذكف 11 14NNhtt // t b / U3 OESUkDI 14NoNohttp://youtu.be/wU3vOESUkDI-11-2011ذكرريف دمشقداريااسامة الشيخ يوسف4525

القامشلي - سيحا / استشھد في حمص بتاريخ 14NoNo2011-11-13-11-162011طفلالحسكةالقامشليھوزان حسن4526

8 في موثقين اليوم صباح جثثھم وجدت شھداء
14NoNo-11-2011ذكرحمصديربعلبةمجھول الھوية4527

 شھداء وجدت جثثھم صباح اليوم موثقين في 8
الفيديوھات

 
http://youtu.be/9sVLLQVap9E

 شھداء وجدت جثثھم صباح اليوم موثقين في 8
14NoNo-11-2011ذكرحمصديربعلبةمجھول الھوية4528

ي م ح م
الفيديوھات

 
http://youtu.be/9sVLLQVap9E

ة ال ةل ذكل
 شھداء وجدت جثثھم صباح اليوم موثقين في 8

ا httالف // t b /9 VLLQV 9E الفيديوھات14NoNo-11-2011ذكرحمصديربعلبةمجھول الھوية4529
 

http://youtu.be/9sVLLQVap9E

الھوية4530 2011ذكرحمصديربعلبةمجھول 11 14NoNo
 شھداء وجدت جثثھم صباح اليوم موثقين في 8

http://youtuالفيديوھات be/9sVLLQVap9E الفيديوھات14NoNo-11-2011ذكرحمصديربعلبةمجھول الھوية4530
 

http://youtu.be/9sVLLQVap9E

14NoNo-11-2011ذكرحمصديربعلبةمجھول الھوية4531
 شھداء وجدت جثثھم صباح اليوم موثقين في 8

http://youtu.be/9sVLLQVap9Eالفيديوھات
 

p y p

14NoNo-11-2011ذكرحمصديربعلبةمجھول الھوية4532
 شھداء وجدت جثثھم صباح اليوم موثقين في 8

الفيديوھات
 

http://youtu.be/9sVLLQVap9E
 

14NoNo-11-2011ذكرحمصديربعلبةمجھول الھوية4533
 شھداء وجدت جثثھم صباح اليوم موثقين في 8

الفيديوھات
 

http://youtu.be/9sVLLQVap9E
 

14NoNo-11-2011ذكرحمصديربعلبةمجھول الھوية4534
 شھداء وجدت جثثھم صباح اليوم موثقين في 8

الفيديوھات
 

http://youtu.be/9sVLLQVap9E
 

14NoNo-11-2011ذكرحماةشيزرمحمد ناصر الدبس4535
14NoNo-11-2011ذكرحماةشيزرحازم رھوان4536
14NoNohttp://youtu.be/hrqscTuta4g-11-252011ذكرحماةشيزرمحمود ياسين الرھوان4537
14NoNohttp://youtu.be/J5SF06gclvQ-11-2011حمصباباعمروابراھيم العبيدان4538
http://youtu.be/GkCInSqrDpIطفل18NoNo-11-2011ذكر - طفلدرعاالحارةوليد نوري العلوش4611
18NoNo-11-2011ذكردرعاالحارةالفي الحمدي4612
بقلدية4613 ذياب 2011ذكردرعاالحارةاحمد 11 18NoNo 18NoNo-11-2011ذكردرعاالحارةاحمد ذياب بقلدية4613
18NoNo-11-2011ذكردرعاالحارةعيسى عبدالخالق ملحم4614
18NoNohttp://youtu.be/vE467eYMrOA-11-2011ذكردرعاالحارةسليمان بقدلية4615
طفلدرعاياسين عبدالكريم المسالمه4616 - http://youtu.be/PG0SrTALePUطفل18NoNo-11-2011ذكر ريم ب ين لري pلر y
http://youtu.be/gf3y77Atqd8طفل18NoNo-11-122011طفلريف دمشقعربينمحمود ياسين الشيخ قويدر4617
طفل18NoNo-11-162011طفلريف دمشقعربينسليم اكرم السيد حسن4618
18NoNohttp://youtu.be/5Ox3cyt6beU-11-2011ذكرريف دمشقيبرودخالد شكيب النمر4619

ذ 18NoNo-11-2011ذكرريف دمشقداريااحمد عبدالستار خوالني4620
18NoNo-11-2011ذكرحمصالسبيلربيع نوري سلمون4621
18NoNo-11-2011ذكرحمصكرم الزيتونايمن عزام السعيد4622
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18NoNo-11-2011ذكرحمصكرم الزيتونعبدهللا سعد الدين4623
18NoNohttp://youtu.be/K3f29uQBClc-11-2011ذكرحمصالبياضةھيثم المغربل4624
18NoNo-11-2011ذكرحمصالخالديةحسن زيادة4625
ش4626 ك 2011ذكلاتاطف 11 18YNاة ف ه ا ا ت ن مجند تم اعدامه في حماة18YesNo-11-2011ذكرحلباتاربمصطفى محمد عكوش4626
18NoNo-11-2011ذكرحمصالخالديةعبدالمنعم كولكو4627
18NoNohttp://youtu.be/rwIEEhxPx-0-11-2011ذكرحمصالخالديةمحمد المصري4628
سويد4629 أحمد مجند18YesNo-11-2011ذكرحمصالقصيرزكريا مجند18YesNo-11-2011ذكرحمصالقصيرزكريا أحمد سويد4629
18NoNo-11-2011ذكرحلبقرية بردةجدعان المحمد محمد4630
19NoNo-11-2011ذكرحمصالقصيرعبدالرحيم شمس الدين4631
19NoNo-11-2011ذكرحمصالقصيرمحيي الدين مصطفى جربان4632 ي
19NoNo-11-2011ذكرحمصالقصيرامين عبدالكريم الزھوري4633
وجدت جثته في المشفى الوطني اليوم19NoNo-11-442011ذكرحمصالبياضةتامر عبدهللا حمشو4634
متأثرا بجراحه19NoNo-11-2011ذكرحمصالبياضةمروان الدريعي4635
ا4636 ال 2011ذكالزا 11 ه19 ا ا تأث متأثرا بجراحه19NoNo-11-2011ذكردير الزوراحمد مؤيد الراوي4636
طفل19NoNo-11-82011طفلدير الزورالبوكمالمالك أحمد الرحيل4637
19NoNo-11-2011ذكردير الزورالبوكمالراضي البرغوث4638
محرم4639 19NoNo-11-2011ذكرادلبكفرنتهسامر 19NoNo-11-2011ذكرادلبكفرنتهسامر محرم4639
19NoNo-11-2011ذكرادلبكفرنتهزكريا ساھر كيالي4640
19NoNohttp://youtu.be/Uun3T_00kLM-11-2011ذكرادلبكفرتخاريممصطفى سماق4641
19NoNo-11-2011ذكرادلبكفرتخاريمراكان سماق4642 م
19NoNo-11-2011ذكرادلبكفرتخاريممخيبر سماق4643

19NoNohttp://youtu.be/aQwnPCSC2B-11-2011ذكرادلبكفرتخاريمخالد بركات4644
w

ونة4645 ح 2011ذكرادلبكفرتخاريظافر 11 19NoNo 19NoNo-11-2011ذكرادلبكفرتخاريمظافر حسونة4645
19NoNohttp://youtu.be/UgeJZh7KzPQ-11-2011ذكرادلبكفرتخاريماحمد البيكو4646
19NoNo-11-2011ذكرادلبكفرتخاريممن عائلة موسى4647
عسكر4648 19NoNo-11-2011ذكردرعاغباغبمحمد ر4648 ب  2011ررب 11 19NoNo
19NoNohttp://youtu.be/RlLRjMNviJc-11-372011ذكرحماةحلفاياعبدالغني محمد السواد4649
19NoNo-11-272011ذكرحماةحلفاياإسماعيل سويدان4650
19NoNo-11-312011ذكرحماةحلفاياعالء محمود قجاوي4651
20NoNo-11-2011ذكرحماةكفرزيتامحمد عذاب الذياب4652
http://youtu.be/EKs8Rjsm_0gناشط20NoNo-11-2011ذكرحمصالقصيرفرزات يحيى جربان4653
20NoNo-11-2011ذكرحمصالبياضةشاھر محمود االبش4654
الناج4655 قا ف ةي صتلبي 2011ذكح 11 20NYالتعذي تحت تحت التعذيب20NoYes-11-2011ذكرحمصتلبيسةيوسف قاسم الناجي4655
http://youtu.be/GkcDTzGkMt0تحت التعذيب20NoYes-11-2011ذكرحمصتلبيسةعمار شعالن خزاعي4656
20NoNo-11-2011ذكرحمصتلكلخفواز شعيب حلوم4657

كفرالھا - الحولة
20NoNo-11-2011ذكرحمصالحولةقتيبة حسين معمو4658

رال  و  
 

استشھد في سھل الغاب
20NoNohttp://youtu.be/ceMqzP4lt7E-11-2011ذكرادلبتفتنازحسين شعبان4659
20NoNo-11-2011ذكرادلبتفتنازماھر محمد رحال4660
20NoNo-11-2011ذكرادلبكفرتخاريمرضوان الخضر4661
20NoNo-11-2011ذكردير الزورالبوكمالماھر رمضان حمود االشعب4662
ن4663 خ الش ان 2011ذكزھ 11 20NYذ الت ت ت قتل httpاختطف // o t be/583Ih246s04 http://youtu.be/583Ih246s04اختطف وقتل - تحت التعذيب20NoYes-11-2011ذكرحمصزھران الشيخوني4663
20NoNohttp://youtu.be/Xfc-Qersaj0-11-2011ذكرحماةكفرزيتامحمد عذاب دياب4664
09NoNo-12-2011ذكرحماةموركاحمد عبد الكريم اليونس5164
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09NoNo-12-2011ذكرحماةاحمد محمد السقا5165
09NoNo-12-362011ذكرحماةمحمد وحيد قنطقجي5166
09NoNo-12-172011طفلحماةالحاضرحسان ممدوح الحلبيه5167
قا5168 ال اضائلة 2011ذكاةال 12 09NNة ل ا الش ان تش ا استشھد بجانب  الشھيد  حسان حلبية.09NoNo-12-2011ذكرحماةالحاضرمن عائلة السقا5168
09NoNo-12-2011ذكرحمصشارع الستينعبدالعزيز طالو5169
09NoNohttp://youtu.be/4kwdAC-pKZI-12-102011ذكر - طفلحمصباب السباعماھر الحسين5170
نصار5171 الزيتونمحمد طفلحمصكرم - 09NoNohttp://youtu-12-122011ذكر be/tcjpiuvof84 طفلحمصكرم الزيتونمحمد نصار5171 - 09NoNohttp://youtu.be/tcjpiuvof84-12-122011ذكر
09NoNo-12-2011ذكرحمصالبياضةفرحان غازي الجرو5172
09NoNo-12-2011طفلحمصالحولةعبدالمجيد حسن عزالدين5173

العل5174 محمد 2011انثحمصالحولةعائشة 12 09NoNoعالج توفر وعد عافھا ا وعد حاد كر بارتفاع إلصابتھا إلصابتھا بارتفاع سكر حاد وعدم اسعافھا وعدم توفر عالج09NoNo-12-2011انثىحمصالحولةعائشة محمد العلي5174

09NoNohttp://youtu.be/Xxb05Ic2gpY-12-2011ذكرحمصكرم الزيتونعامر عدنان الدودو5175
09NoNo-12-2011ذكرحمصكرم الزيتونعبدالسالم حمود المشھداني5176

ش ك ك اضةال ذكال 09NoNo-12-2011ذكرحمصالبياضةعبدالحكيم كيشي5177
09NoNo-12-2011ذكرحمصكرم الزيتونعبدهللا زياد حمدان5178
09NoNohttp://youtu.be/jo5p-aebti0-12-2011ذكرحمصجب الجندليحسام الخياط5179
عبيد5180 معروف دمشقسقباعمر 09NoNohttp://youtu-12-2011ذكرريف be/txNOpuFI0tc 09NoNohttp://youtu.be/txNOpuFI0tc-12-2011ذكرريف دمشقسقباعمر معروف عبيد5180
09NoNohttp://youtu.be/1b3SckWpzoE-12-2011ذكرريف دمشقحموريةثائر غنافر5181
09NoNohttp://youtu.be/PxjJ4CN5ev8-12-2011ذكرريف دمشقكفربطناعمر سويد5182
09NoNohttp://youtu.be/I7Gar5MnsQQ-12-2011ذكرريف دمشقكفربطنااحمد اللحام5183 pم y
09NoNo-12-2011ذكرريف دمشقكفربطنامن بيت مرزوق5184
09NoNohttp://youtu.be/B-BGZOVr2mc-12-2011ذكرريف دمشقدومااحمد الساعور5185
09NoNo-12-142011ذكر - طفلريف دمشقالضميرفراس القاضي5186

شالضا ذف 09NoNo-12-2011ذكرريف دمشقالضميرمن بيت عرابي5187
09NoNo-12-2011ذكرريف دمشقالضميرمن بيت وفا5188
09NoNo-12-2011ذكرريف دمشقدومامن بيت عربش5189
عرفات5190 دمشقالضميربالل 2011ذكرريف 12 09NoNohttp://youtu be/NG7d7XkIi9k 09NoNohttp://youtu.be/NG7d7XkIi9k-12-2011ذكرريف دمشقالضميربالل عرفات5190
http://youtu.be/V2S75J5lFU0الممرضة مھا عرفات (شقيقة بالل عرفات)09NoNo-12-2011انثىريف دمشقالضميرمھا عرفات5191
09NoNo-12-2011ذكرريف دمشقالضميرسامر ھيثم شرف الدين5192
09NoNo-12-2011انثىريف دمشقالضميردالل خالد عرابي5193 ىقي
09NoNohttp://youtu.be/bf4WFP8zCQ8-12-2011طفلريف دمشقالضميرمحمد الكيالني5194
09NoNohttp://youtu.be/laZVKBLwMww-12-2011طفلريف دمشقحموريةمجھول الھوية5195
ابو ظافر  و ھو في طريقه الى مزرعته.09NoNo-12-502011ذكرريف دمشقسقباعبدالناصر محمد عبيد5196

ل لثلة ة ل ل ة ش شھيدة لم يصل اسمھا وھي زوجة ھواري الحميد -09NoNo-12-2011انثىدرعاانخلزوجة ھواري الحميد5197
09NoNo-12-122011طفل- انثىدرعاالصنمينايمان العلوش5198
09NoNo-12-152011طفلة - انثىدرعاالنعيمهامنة حسن العبود5199
الكردي5200 عبدالرحمن النعمانمحمدامين طفلادلبمعرة 132011ذكر 12 09NoNo طفلادلبمعرة النعمانمحمدامين عبدالرحمن الكردي5200 - 09NoNo-12-132011ذكر
20NoNo-12-2011ذكرحمصباباعمرومعتصم عبد الكافي العبيد5665
جثث  مجھولة الھوية ومقطعة 20NoNo7-12-2011ذكرحمصباباعمرومجھول الھوية5666

نقيب تم تصفيته في حماه بعد 

20YesNo-12-2011ذكرريف دمشققربة الجبةطالل العمر5667

ب ي ي م يب
رفضه

 
 اطالق النار على المتظاھرين

ثط 20NoNohttp://youtu.be/HnlWWx-fsqc-12-2011انثىحمصالقصيرسحر طماس5668
خمس شھداء من عشيرة بني خالد21NoNo-12-2011ذكرادلبشحشبو _ قرية أم نيرمن عشيرة بني خالد5669
خمس شھداء من عشيرة بني خالد21NoNo-12-2011ذكرادلبشحشبو _ قرية أم نيرمن عشيرة بني خالد5670
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خمس شھداء من عشيرة بني خالد21NoNo-12-2011ذكرادلبشحشبو _ قرية أم نيرمن عشيرة بني خالد5671
خمس شھداء من عشيرة بني خالد21NoNo-12-2011ذكرادلبشحشبو _ قرية أم نيرمن عشيرة بني خالد5672
21NoNohttp://youtu.be/oPghZ2E_cdE-12-2011ذكرحمصكرم الزيتونمحمد نور المصري5673
ا5674 ق ا كطف 2011ذكلال 12 21YNة الزا ل ف تش ا ن ال المجند  استشھد في جبل الزاوية21YesNo-12-2011ذكرحلبالسكريمصطفى مروان قصاب5674
المجند21YesNo-12-2011ذكردرعاالحراكحسن ابراھيم السليم5675
تم تعذيبه واقتالع عينيه -تحت التعذيب21NoYes-12-352011ذكردرعاالنعيمةاحمد عدرا الطيباوي5676
الحريري5677 النجيب حسن 21NoNo-12-2011ذكردرعاداعلاحمد 21NoNo-12-2011ذكردرعاداعلاحمد حسن النجيب الحريري5677
21NoNo-12-142011طفلدرعابصر الحريرمحمد قاسم الشرع الحريري5678
21NoNo-12-162011طفلدرعابصر الحريرمحمد جاسم الحريري5679
تحت التعذيب21NoYes-12-2011ذكرالالذقيةمخيم الرملخميس عمر حريري5680 مي

 جثة وجدت في برادات المشفى الوطني بينھم جثث قضت 21NoNo60-01-2012ذكرادلبمجھول الھوية6573
http://youtu.be/GM7D0XpXuuI(6 فيديوھات)تحت التعذيب  

الھوية6574  جثة وجدت في برادات المشفى الوطني بينھم جثث قضت 21NoNo60-01-2012ذكرادلبمجھول
ذ الت ت ا http://youtu.be/GM7D0XpXuuIف ھوي6574 2012ربجھول  01 21NoNo  (6 فيديوھات)تحت التعذيبhttp://youtu.be/GM7D0XpXuuI

 جثة وجدت في برادات المشفى الوطني بينھم جثث قضت 21NoNo60-01-2012ذكرادلبمجھول الھوية6575
http://youtu.be/GM7D0XpXuuI(6 فيديوھات)تحت التعذيب  

60 قضت جثث بينھم الوطني المشف برادات في وجدت جثة  جثة وجدت في برادات المشفى الوطني بينھم جثث قضت 21NoNo60-01-2012ذكرادلبمجھول الھوية6576
http://youtu.be/GM7D0XpXuuI(6 فيديوھات)تحت التعذيب  

 جثة وجدت في برادات المشفى الوطني بينھم جثث قضت 21NoNo60-01-2012ذكرادلبمجھول الھوية6577
http://youtu.be/GM7D0XpXuuI(6 فيديوھات)تحت التعذيب   ( )

 جثة وجدت في برادات المشفى الوطني بينھم جثث قضت 21NoNo60-01-2012ذكرادلبمجھول الھوية6578
http://youtu.be/GM7D0XpXuuI(6 فيديوھات)تحت التعذيب  

الھوية6579  جثة وجدت في برادات المشفى الوطني بينھم جثث قضت 21NoNo60-01-2012ذكرادلبمجھول
ذ ل http://youtu.be/GM7D0XpXuuIف ھوي6579 بجھول ا 2012را 01 21NoNo  (6 فيديوھات)تحت التعذيبhttp://youtu.be/GM7D0XpXuuI

 جثة وجدت في برادات المشفى الوطني بينھم جثث قضت 21NoNo60-01-2012ذكرادلبمجھول الھوية6580
http://youtu.be/GM7D0XpXuuI(6 فيديوھات)تحت التعذيب  

60 قضت جثث بينھم الوطن المشف برادات ف وجدت جثة  جثة وجدت في برادات المشفى الوطني بينھم جثث قضت 21NoNo60-01-2012ذكرادلبمجھول الھوية6581
http://youtu.be/GM7D0XpXuuI(6 فيديوھات)تحت التعذيب  

 جثة وجدت في برادات المشفى الوطني بينھم جثث قضت 21NoNo60-01-2012ذكرادلبمجھول الھوية6582
http://youtu.be/GM7D0XpXuuI(6 فيديوھات)تحت التعذيب   يب ( يو ي )

 جثة وجدت في برادات المشفى الوطني بينھم جثث قضت 21NoNo60-01-2012ذكرادلبمجھول الھوية6583
http://youtu.be/GM7D0XpXuuI(6 فيديوھات)تحت التعذيب  

الھوية6584  جثة وجدت في برادات المشفى الوطني بينھم جثث قضت 21NoNo60-01-2012ذكرادلبمجھول
ذ http://youtuف be/GM7D0XpXuuI http://youtu.be/GM7D0XpXuuI(6 فيديوھات)تحت التعذيب  21NoNo-01-2012ذكرادلبمجھول الھوية6584

 جثة وجدت في برادات المشفى الوطني بينھم جثث قضت 21NoNo60-01-2012ذكرادلبمجھول الھوية6585
http://youtu.be/GM7D0XpXuuI(6 فيديوھات)تحت التعذيب  

60 قضت جثث بينھم الوطن المشف برادات ف وجدت جثة  جثة وجدت في برادات المشفى الوطني بينھم جثث قضت 21NoNo60-01-2012ذكرادلبمجھول الھوية6586
http://youtu.be/GM7D0XpXuuI(6 فيديوھات)تحت التعذيب  

 جثة وجدت في برادات المشفى الوطني بينھم جثث قضت 21NoNo60-01-2012ذكرادلبمجھول الھوية6587
التعذيب فيديوھات)تحت 6)http://youtu.be/GM7D0XpXuuI يب    ( يو ي  6)

 جثة وجدت في برادات المشفى الوطني بينھم جثث قضت 21NoNo60-01-2012ذكرادلبمجھول الھوية6588
http://youtu.be/GM7D0XpXuuI(6 فيديوھات)تحت التعذيب  

الھوية6589 http://youtu جثة وجدت في برادات المشفى الوطني بينھم جثث قضت 21NoNo60-01-2012ذكرادلبمجھول be/GM7D0XpXuuI http://youtu.be/GM7D0XpXuuI(6 فيديوھات)تحت التعذيب  21NoNo-01-2012ذكرادلبمجھول الھوية6589

 جثة وجدت في برادات المشفى الوطني بينھم جثث قضت 21NoNo60-01-2012ذكرادلبمجھول الھوية6590
http://youtu.be/GM7D0XpXuuI(6 فيديوھات)تحت التعذيب  
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 جثة وجدت في برادات المشفى الوطني بينھم جثث قضت 21NoNo60-01-2012ذكرادلبمجھول الھوية6591
http://youtu.be/GM7D0XpXuuI(6 فيديوھات)تحت التعذيب  

الھوية6592  جثة وجدت في برادات المشفى الوطني بينھم جثث قضت 21NoNo60-01-2012ذكرادلبمجھول
ذ الت ت ات)ت ف 6)http://youtu.be/GM7D0XpXuuI ھوي6592 2012ربجھول  01 21NoNo  (6 فيديوھات)تحت التعذيبhttp://youtu.be/GM7D0XpXuuI

29NoNohttp://youtu.be/G64l1QrpWVY-01-2012ذكرحمصوادي العربماجد محمد الكحيل7024
29NoNo-01-2012ذكرحمصوادي العربعمار عبدالنافع الطحلة7025
نعمان7026 العربنزار 29NoNohttp://youtu-01-2012ذكرحمصوادي be/stWoM ooXyE 29NoNohttp://youtu.be/stWoM_ooXyE-01-2012ذكرحمصوادي العربنزار نعمان7026
29NoNohttp://youtu.be/QW3 EdP_bjA-01-92012طفلحمصوادي العربطه ھيثم البقاعي7027
29NoNo-01-2012ذكرحمصابو جمال المفتدي7028

الدومان7029 الجندلنجيب 2012ذكرحمصجب 01 29NoNohttp://youtu be/UCbYOY36Ndk 29NoNohttp://youtu.be/UCbYOY36Ndk-01-2012ذكرحمصجب الجندلينجيب الدوماني7029

29NoNo-01-402012انثىحمصالرستنيسرى أباظ7030
29NoNo-01-2012ذكرحمصالرستنھمام مجھول العائلة7031

29NoNohttp://youtu.be/7vpeFMQVgeU-01-2012ذكرحمصكرم الزيتونمحمد حوزاني7032

29NoNo-01-162012طفلريف دمشقكفربطناخالد الطاسة7033
29NoNo-01-2012ذكرريف دمشقكفربطناشادي سعيدة7034
29NoNo-01-2012ذكرريف دمشقكفربطناابو عبد القط7035
29NoNohttp://youtu.be/1tdOUaUEX6k-01-262012ذكرريف دمشقالغوطة الشرقيةوائل مشيلم7036
29NoNo-01-482012ذكرريف دمشقالزبدانيمأمون عبدالسالم الخطيب7037
ن7038 أ اھ شقنكا 2012ذكف 01 29NN 29NoNo-01-2012ذكرريف دمشقرنكوسابراھيم أحمد نصر7038
29NoNo-01-2012ذكرريف دمشقحموريةرأفت كركتلي7039
29NoNo-01-2012ذكرريف دمشقحموريةيوسف حجازي7040
رفاعي7041 خير دمشقحموريةمحمد 29NoNo-01-2012ذكرريف 29NoNo-01-2012ذكرريف دمشقحموريةمحمد خير رفاعي7041
29NoNo-01-2012ذكرريف دمشقحموريةمن بيت الدقار7042
20NoNo-11-192011انثىحماةرشا مصطفى البوش4665
20NoNo-11-2011ذكرحماةعيسى حسين علوش4666
20NoNo-11-2011ذكرحماةحسام سليم ناعوس4667
20NoNo-11-2011ذكرحماةمعال أحمد أسعد4668
20NoNohttp://youtu.be/dt-7uB2Vkzg-11-2011حمصباباعمروزھران شيخوني4669
الق4670 نةأ 2011ذكاةاللطا 11 21NN 21NoNo-11-2011ذكرحماةاللطامنةمحمود أحمد القدور4670
21NoNohttp://youtu.be/48n9ybjXWcE-11-2011ذكردير الزورماھر رمضان4671
21NoNo-11-2011ذكرحماةحلفايايسري الحمود4672
االبوسعيد4673 21NoNo-11-202011ذكرحماةالجلمةاحمد 21NoNo-11-202011ذكرحماةالجلمةاحمد االبوسعيد4673
21NoNohttp://youtu.be/LWl3n0VS1NA-11-2011ذكرحمصالخالديةمحمود ديب المصري4674
21NoNo-11-2011ذكرحمصباب الدريبعبدالرزاق ديب4675
21NoNo-11-322011ذكرحمصالحولةعبيده محمدوفى بكور4676

21NoNohttp://youtu.be/DmJFAvm99Uc-11-362011ذكرحمصالحولةسعد محمد العامر4677

21NoNo-11-402011انثىحمصالحولةصباح األحمد4678
الصاج4679 الدين 452011ذكرحمصالبياضةنور 11 21NoNohttp://youtu be/Ea B2U9yTsc 21NoNohttp://youtu.be/Ea-B2U9yTsc-11-452011ذكرحمصالبياضةنور الدين الصاج4679
عامل نظافة21NoNo-11-2011ذكرحمصالبياضةمجھول الھوية4680
http://youtu.be/5Y3Y4q9j3Ucتحت التعذيب21NoYes-11-2011ذكرحمصالبياضةزھير خالد النجار4681
االشمط4682 21NoNo-11-2011ذكرحمصالبياضةاحمد 2011رصبي 4682 11 21NoNo
21NoNohttp://youtu.be/3kP7SIkeipo-11-2011ذكرحمصالبياضةخالد عبدو الراجح4683
21NoNo-11-2011ذكرحمصالبياضةعدنان محمد الصوراني4684
سعودي الجنسية / استشھد في حمص21NoNo-11-2011ذكرجنسيات اخرىالسعوديةحسين بندر المفرع الخالدي4685
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21NoNo-11-2011ذكرحمصالقصيرخالد حسين خرما4686
http://youtu.be/IgDq6cHeas0ابو صباح21NoNo-11-2011ذكرحمصالقصيرمحمد جابر4687
21NoNo-11-2011ذكرحمصالرستنحسن حسين عنتر4688

htt // t b /88JhF CNMC http://youtu.be/88JhFmCNMCتحت التعذيب21NoYes-11-2011ذكرادلبكفرومةابراھيم خليل الرحمون4689
w

مجند21YesNo-11-2011ذكرالرقةخليل محمود مسلة4690
21NoNohttp://youtu.be/70k9JbG5dRA-11-2011ذكردير الزورالحميديةخالد عايش الطباش4691 ش ب ييش زوري pرير y
21NoNo-11-652011ذكرحماةكرنازعبدالرزاق الضامن4692
21NoNo-11-282011انثىحماةاللطامنةإيمان عثمان سلوم4693
21NoNo-11-172011طفلحماةكفرنبودةاحمد انس عثمان4694

ث 21NoNo-11-2011انثىحماةحلفايايسرى الحمود4695
22NoNo-11-252011ذكرحماةاللطمانةاسامة مصطفى الحسن4696
22NoNo-11-2011ذكرحماةكازومحمود النجار4697
معلوف4698 2011ذكرحماةكازوعل 11 22NoNo 22NoNo-11-2011ذكرحماةكازوعلي معلوف4698
22NoNo-11-2011ذكرحماةاللطامنةعبدالرحمن الزعيم4699
22NoNo-11-322011ذكرحماةالباروديهفراس الترك4700
النعيمي4701 النميري سليمان النازحين22NoNo-11-2011ذكرالقنيطرةالجوالنخيرو - درعا في استشھد / الجوالن ي70 ي يري ن ي نيرو رجو ين0NoNoري ز ر ي ھ / ن جو
الجوالن / استشھد في درعا - النازحين22NoNo-11-2011ذكرالقنيطرةالجوالنصالح محمد سرحان النعيمي4702
مجند22YesNo-11-2011ذكرحمصالرستنمحمد زكريا درويش4703
عسكري مالزم اول22YesNo-11-2011ذكرحمصحمد علي اليوسف4704

ةة http://youtu.be/u5BLCtpQkhkمن ذوي االحتياجات الخاصة22NoNo-11-252011ذكرحمصالبياضةمنير حبوس4705
http://youtu.be/IkaFNTnXCnEمن ذوي االحتياجات الخاصة(مقعد)22NoNo-11-552011ذكرحمصالبياضةخليل مشنتف4706
طفل22NoNo-11-132011طفلحمصالحولةعماد عميد اسماعيل4707
الن4708 ر 102011طفلحمصالحولةعبدالقادر 11 22NoNoطفل طفل22NoNo-11-102011طفلحمصالحولةعبدالقادر رسالن4708
طفل22NoNo-11-152011طفلحمصالحولةشحادة أيمن القاسم4709
22NoNohttp://youtu.be/mttA-qvs540-11-272011ذكرحمصالحولةعيسى شحود الخليل4710
الھوية4711 عسكري22YesNo-11-2011ذكرحمصالقصيرمجھول ھوي4711 2011رصيرجھول  11 22YesNoري
22NoNo-11-2011ذكرحمصكرم الزيتونناصر قاسم4712
22NoNohttp://youtu.be/3-BV8BRqeQ0-11-2011ذكرحمصديربعلبةمحمد مھدي الخليف4713
http://youtu.be/z6-OmmJZCawطفل22NoNo-11-152011طفلحمصباباعمروبالل المنشف4714
استشھد في سرمين22NoNo-11-2011ذكرادلبخالد محمد الظاني4715
استشھد في سرمين22NoNo-11-2011ذكرادلبسامر محمد الظاني4716
استشھد في سرمين22NoNo-11-2011ذكرادلبخضر محمد الظاني4717
العبيد4718 خالد نبلعبدالناص 2011ذكادلكف 11 22NN 22NoNo-11-2011ذكرادلبكفرنبلعبدالناصر خالد العبيد4718
22NoNo-11-2011ذكرادلبمعرشمشةناظم الشحود4719
22NoNo-11-2011ذكرادلبمعرشمشةعبود العبود4720

ا4721 الن ان ف اھ الزا طفلد 2011ذك 11 22NNطفلhtt // t b /T8947 TXWOM طفلدير الزورابراھيم فرحان النجار4721 - http://youtu.be/T8947vTXWOMطفل22NoNo-11-2011ذكر

22NoNo-11-2011ذكردرعامحمد عمر المسالمة4722
22NoNo-11-2011ذكردرعامنصور جوابرة4723
4 ة24 ال ال 2011ذكانا 11 22 22NoNo-11-2011ذكردرعامحمد ناصر المسالمة4724
22NoNo-11-2011ذكردرعااحمد خلف المسالمة4725
22NoNo-11-2011ذكرحمصباب السباعاحمد التركماني4726
فتوى4727 واصل22NoNo-11-2011ذكرحمصاالنشاءاتمھند ابو ابو واصل22NoNo-11-2011ذكرحمصاالنشاءاتمھند فتوى4727
22NoNo-11-222011ذكردير الزورقرية عياشرياض العبود الشھاب العثمان4728
22NoNo-11-222011ذكردير الزورقرية عياشمحمود اسماعيل الحميدي4729
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22NoNo-11-2011ذكرحماةحي كازوعلي معلوق4730
22NoNo-11-2011ذكرحماةضرار فايز سليمان4731
23NoNo-11-362011ذكرحماةالتريمسيهعبدالرزاق سوتل4732
ف4733 الل أ طخال ق 2011ذكاةالغا 11 23NNhtt // t b / 0 KFt IHI 23NoNohttp://youtu.be/_u0cKFtpIHI-11-2011ذكرحماةالغاب - قسطونخالد أحمد اللوف4733

مجند تم قتله والتمثيل بجثته بعد رفضه إطالق النار على 23YesNo-11-2011حمصباباعمرومحي الدين صطوف4734
http://youtu.be/t1qgNBCY3iwالمتظاھرين

الريداوي4735 محمود 23NoNo-11-2011ذكردرعاطفسعيسى 23NoNo-11-2011ذكردرعاطفسعيسى محمود الريداوي4735
طفل23NoNo-11-2011ذكر - طفلدرعاطفسابن عيسى محمود الريداوي4736
23NoNo-11-2011ذكردرعاطفسحمد خير البرادان4737

علوش4738 نوري 182011ذكردرعاالحارةوليد 11 23NoNoبجراحه http://youtuمتاثرا be/mmTKbGtNFk8 http://youtu.be/mmTKbGtNFk8متاثرا بجراحه23NoNo-11-182011ذكردرعاالحارةوليد نوري علوش4738

تحت التعذيب23NoYes-11-2011ذكرحمصباب الدريبنمرأدھم رجوب4739
23NoNo-11-2011ذكرحمصالفاخورةھائل موسى4740
الھوية4741 2011ذكرحمصديربعلبةمجھول 11 23NoYesالتعذيب تحت تحت التعذيب23NoYes-11-2011ذكرحمصديربعلبةمجھول الھوية4741
تحت التعذيب23NoYes-11-2011ذكرحمصديربعلبةمجھول الھوية4742
23NoNo-11-2011ذكرادلبتفتنازثائر عدنان عز4743
كنعان4744 مجند23YesNo-11-2011ذكرادلبالناجيةعبدالكريم ن4744 ريم  2011ربجيب 11 23YesNoج
23NoNo-11-2011ذكرادلبخان شيخونرضوان تالوي4745
ابو فھد23NoNo-11-2011ذكرحمصكرم الزيتونمحمد نجود4746
24NoNo-11-2011ذكرحمصالرستنياسر طالس4747
24NoNo-11-2011ذكرحمصالرستنناصر طالس4748
24NoNo-11-2011ذكرحمصالرستنوليد طالس4749
ناشط24NoNo-11-2011ذكرحمصالرستنمرعي المرعي4750
درويش4751 تنزياد 2011ذكرحمصالر 11 24NoNohttp://youtu be/jW7dpBq5rP4 24NoNohttp://youtu.be/jW7dpBq5rP4-11-2011ذكرحمصالرستنزياد درويش4751
24NoNo-11-2011ذكرحمصالرستنمحمد درويش4752
24NoNohttp://youtu.be/I0muHhQThTE-11-2011ذكرحمصالرستنوليد درويش4753
الزعبي4754 24NoNo-11-2011ذكرحمصالرستنراغب بي4754 ز ب  نر 2011رصر 11 24NoNo
24NoNo-11-2011ذكرحمصالرستنمحمد بحبوح4755
24NoNohttp://youtu.be/Q63aBQ5i3xQ-11-2011ذكرحمصالرستنياسر الدالي4756
شاب24NoNo-11-2011ذكرحمصالرستناية ديوب4757
24NoNo-11-2011ذكرحمصالرستنصفوان ديوب4758
24NoNo-11-2011ذكرحمصالرستنعماد عبيد4759
24NoNohttp://youtu.be/So2CyEcoTAI-11-2011ذكرحمصالرستنمحمد عبيد4760
ز4761 ال د تنح صال 2011ذكح 11 24NN 24NoNo-11-2011ذكرحمصالرستنمحمد الرز4761
متأثر بجراحه24NoNo-11-2011ذكرحمصالرستنرامز الخطيب4762
متأثر بجراحه24NoNo-11-2011ذكرحمصالرستنمحمد قزيز4763
مھرات4764 24NoNohttp://youtu.be/eP7AOoJiby8-11-2011ذكرحمصالخالديةحسين ھر4764 2011رصيين  11 24NoNohttp://youtu.be/eP7AOoJiby8
24NoNo-11-442011ذكرحمصغازي وارد  البرھوم4765
مجند24YesNo-11-2011ذكرحمصالرستناحمد دحام التركاوي4766
24NoNo-11-222011ذكرحمصالبياضةعبدالمھيمين ديب بادي4767
24NoNohttp://youtu.be/P7cwLWzEnAo-11-202011انثىحمصالبياضةنفلة فيصل الدرويش4768

http://youtu.be/-v9MDWRPLh4استشھد في تلدو24NoNo-11-262011ذكرحمصتل دھببشار المصري4769

نصر4770 السباعظافر بجراحه24NoNo-11-2011ذكرحمصباب متاثرا متاثرا بجراحه24NoNo-11-2011ذكرحمصباب السباعظافر نصر4770
24NoNohttp://youtu.be/LCPqaj4eLGg-11-222011ذكرحمصتلكلخماھر الخطيب4771
رقيب24YesNo-11-2011ذكرحمصالحولةسامر يحيى الموسى4772
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24NoYes-11-2011ذكرحمصالحولةمعاذ عبد الكريم الفارس4773
ناشط - تحت التعذيب 

 
حمص - الحولة - كفرالھا

http://youtu.be/r_r6FZX0wvM

ذ الت ت ت قتل اختطف اختطف وقتل - تحت التعذيب 24NoYes-11-2011ذكرحمصباب تدمرفراس بن رفاعي الرضوان4774
 

http://youtu.be/sJxNAs_X98E

تم دھسه بسيارات الشبيحة 24NoNo-11-152011طفلحمصالقصيرمحمد موسى حمزة4775
  

ثالث شھداء  لم تعرف اسمائھم بعد حمص - الغجر (الغرناطة)24NoNo-11-2011ذكرحمصالغجرمجھول الھوية4776

الھوية4777 صالغججھول 2011ذكح 11 24NN(ناطة (الغ الغج ص ح بعد ائھ ا ف تع ل شھداء ثالث ثالث شھداء  لم تعرف اسمائھم بعد حمص - الغجر (الغرناطة)24NoNo-11-2011ذكرحمصالغجرمجھول الھوية4777

ثالث شھداء  لم تعرف اسمائھم بعد حمص - الغجر (الغرناطة)24NoNo-11-2011ذكرحمصالغجرمجھول الھوية4778

ا لة httذكاا // t b /6 b ATKtk 24NoNohttp://youtu.be/6nbmgwATKtk-11-2011ذكردرعاداعلحمزة موسى ابو زيد4779
24NoNohttp://youtu.be/Iiw9kAeNuXk-11-2011ذكردير الزورمحمد أمين علياوي السطم4780
استشھد في حمص24YesNo-11-2011ذكردير الزورعبدالغني الرمضان4781
عصفور4782 إبراھيم الفندارةاحمد 452011ذكرحماةمصياف 11 24NoNo 24NoNo-11-452011ذكرحماةمصياف - الفندارةاحمد إبراھيم عصفور4782
24NoNo-11-412011ذكرحماةسلمية-الرحيةخالد ھجيج العسكر4783
24NoNo-11-162011طفلحماةحيالينسرحان طارق الفارس4784
http://youtu.be/e0cJnzxoGI8تحت التعذيب25NoYes-11-2011ذكرحماةكرنازشادي الحسن4785 pي y
25NoNo-11-2011ذكرحماةالجبيناحمد السليم4786
25NoNohttp://youtu.be/ceQR9L8T3Z8-11-2011ذكرحماةكرنازحسين حمشو4787
25NoNo-11-2011ذكرحماةكرنازخلدون نعنيع4788

ذةل 25NoNo-11-2011ذكرحماةكرنازعبدالحكيم نعنيع4789
25NoNo-11-2011ذكرحماةكرنازمحمد قرة الحسن4790
25NoNo-11-2011ذكرحماةكرنازبشار ديب األسعد4791
الحسن4792 جھاد 2011ذكرحماةكرنازوائل 11 25NoNo 25NoNo-11-2011ذكرحماةكرنازوائل جھاد الحسن4792
استشھد في حمص25NoNo-11-2011ذكرحماةحي كازوحيان عادل العمر4793
استشھدت  في حمص25NoNo-11-2011ذكرحماةحي كازومھا عادل العمر4794
استشھدت  في حمص25NoNo-11-2011ذكرحماةحي كازوسعاد محمد العلي4795 زوي يري ھ
25NoNo-11-2011ذكرحماةكرنازمحمد قرة4796
25NoNo-11-2011ذكرحماةكرنازحكم نعنيع4797
25NoNohttp://youtu.be/p65m8ZiHY5o-11-2011ذكرحمصكرم الزيتونسليمان خليف4798

ذة 25NoNo-11-2011ذكرحمصكرم الزيتونخالد سالمة4799
http://youtu.be/v_zZ88k0tyMدير بعلبة - العباسية25NoNo-11-622011ذكرحمصديربعلبةفرحان المصيطف الفاعوري4800
استشھد في القصور25NoNo-11-2011ذكرحمصباب الدريبيامن جميل4801
المشعلج4802 ماھر ھودعماد 2011ذكرحمصباب 11 25NoNoبجراحه متأثرا متأثرا بجراحه25NoNo-11-2011ذكرحمصباب ھودعماد ماھر المشعلجي4802
متأثرا بجراحه25NoNo-11-762011ذكرحمصالحولةحسين عابده4803
القيت جثته في الحي من قبل االمن25NoNo-11-2011ذكرحمصالميدانمجھول الھوية4804
25NoNo-11-172011طفلدير الزورالحويقةعبدهللا العمار4805 ر زورويب ير
مجند25YesNo-11-2011ذكردمشقالصالحيةمحمد المصري4806
25NoNohttp://youtu.be/4HnAPuQBbDI-11-2011ذكرريف دمشقكناكروائل عبدالحميد الجاھوش4807
25NoNohttp://youtu.be/vC0G0pFf2EI-11-162011طفلريف دمشقدومامحمد علي بكار4808

ذ 25NoNo-11-242011ذكردرعاجاسمابراھيم خروب4809
25NoNo-11-2011ذكرحمصالرستنمازن منصور4810
25NoNo-11-2011ذكرحمصالرستنابراھيم قاسم منصور4811
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25NoNo-11-2011ذكرحمصالرستنابراھيم بحبوح4812

25NoNohttp://youtu.be/kORMHDjEDG-11-2011ذكرحمصالرستناحمد الشيخ علي4813
g

عل4814 الشيخ 2011ذكرحمصالرستنمحمود 11 25NoNo 25NoNo-11-2011ذكرحمصالرستنمحمود الشيخ علي4814
استشھد في الرستن25NoNo-11-2011ذكرحمصالقصيرانور العمر4815
25NoNo-11-202011ذكرحمصتلبيسةسامر عبدالھادي االحمد بريجاوي4816
http://youtu.be/QG3-BU-nSIAتحت التعذيب25NoYes-11-2011ذكردير الزورالعرضيرائد حسن الخروف4817 رو ن ير زورر pيبرير y Q
25NoNo-11-2011ذكرحمصالخالديةعبدالرحمن فواز الفھد4818
متأثرة بجراحھا26NoNo-11-92011طفلة - انثىحمصتلكلخلمى ديب بزي4819
http://youtu.be/FHaDJlTxrUQالبياضة - وادي العرب26NoNo-11-102011طفلحمصالبياضةساري ابراھيم ساعود4820

ذذةة تحت التعذيب26NoYes-11-2011ذكرحمصالبياضةعدنان نزار حمصة4821
26NoNo-11-2011ذكرحمصالبياضةعمار عبدالرزاق حالق4822
تحت التعذيب /26NoYes-11-2011ذكرحمصباب السباعمحمود الحمصي4823
الشاطر4824 حيدر السباعخالد 2011ذكرحمصباب 11 26NoYesالتعذيب http://youtuتحت be/nVA454JgFP8 http://youtu.be/nVA454JgFP8تحت التعذيب26NoYes-11-2011ذكرحمصباب السباعخالد حيدر الشاطر4824

http://youtu.be/kWHE9KHuSk0مجند26YesNo-11-2011ذكرحمصديربعلبةمحمد قصي الشامي4825

26NoNo-11-802011ذكرحمصالخالديةعبدالكريم نجيب المنيا4826
جانب دوار القاھرة26NoNo-11-2011ذكرحمصالخالديةھائل خباز4827
26NoNo-11-2011ذكرحمصباب الدريبنضال مجذوب4828
26NoNo-11-2011ذكرحمصباب الدريبعبدالرحمن الزھرواي4829
شاك4830 زاق ندال ت الز 2011ذكك 11 26NN 26NoNo-11-2011ذكرحمصكرم الزيتونعبدالرزاق شاكر4830
http://youtu.be/n1xcJIXQw-Uالقصير - البويضة الشرقية26NoNo-11-2011ذكرحمصالقصيرمحمد عبدالحليم بكار4831

عند مداھمة الجيش للقرية حيث كان يقوم بقطف ثمار الزيتون 26NoNo-11-2011ذكرحمصالقصيرعبدالحليم محمد بكار4832
الشرقية البويضة - القصير أرضه http://youtu.be/n1xcJIXQw-Uمن من أرضه  القصير - البويضة الشرقية

القصير - البويضة الشرقية  عند مداھمة الجيش للقرية حيث 26NoNo-11-2011ذكرحمصالقصيرحازم ياسر بكار4833
http://youtu.be/n1xcJIXQw-Uكان يقوم بقطف ثمار الزيتون من أرضه

للقرية الجيش مداھمة عند استشھد الشرقية البويضة القصير

26NoNo-11-2011ذكرحمصالقصيرمحمود عبدالھادي رضوان4834

القصير - البويضة الشرقية استشھد عند مداھمة الجيش للقرية 
حيث قامت قوات الجيش بقتل بقرته التي كان يربيھا وعندما 

اعترض على ذلك قام االجيش بقتله ھو وأوالده 
الثالثة

 

القصير - البويضة الشرقية26NoNo-11-2011ذكرحمصالقصيريوسف محمود رضوان4835
رضوان4836 محمود الشرقية26NoNo-11-2011ذكرحمصالقصيرمحمد البويضة - القصير القصير - البويضة الشرقية26NoNo-11-2011ذكرحمصالقصيرمحمد محمود رضوان4836
القصير - البويضة الشرقية26NoNo-11-2011ذكرحمصالقصيرحذيفة محمود رضوان4837
القصير - البويضة الشرقية26NoNo-11-2011ذكرحمصالقصيرمحمد محي الدين صطوف4838
http://youtu.be/G0RjZgiXlVMاستشھد في منطقة غسان عبود26NoNo-11-2011ذكردير الزورھرابشاكرم النجم المحيميد4839 م pيم y j g
تحت التعذيب26NoYes-11-2011ذكرريف دمشقدوماعبدالرحمن مسلمانية4840
26NoNo-11-2011ذكرحماةاللطامنةفاروق عبد الحميد الرحمون4841
26NoNo-11-382011ذكرحماةالغاب - تل التننرائد سقر عليشة4842

ف ة ا ةا ذكاةل 26NoNo-11-352011ذكرحماةسلميةاسامة فرج رزوق4843
26NoNo-11-362011ذكرحماةالربيعةحسن محمود عباس4844
26NoNo-11-332011ذكرحماةالحواشمحمد محمود رسيلي4845
عباس4846 محمود 2011ذكرحماةحسين 11 26NoNo 26NoNo-11-2011ذكرحماةحسين محمود عباس4846
26NoNo-11-2011ذكرحماةنسيم أحمد ملحم4847
حماة - الغاب - الحويز تحت التعذيب27NoYes-11-452011ذكرحماةالحويزحيان مشعل الصطوف4848
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27NoNo-11-172011طفلحماةكرنازطالل محمد األحمد4849
27NoNo-11-2011ذكرحماةكرنازمأمون ماجد الدرويش4850
27NoNo-11-2011ذكرحماةكفرنبودةسليمان الشدھان4851
طا4852 شقنكخض 2011ذكف 11 27NN 27NoNo-11-2011ذكرريف دمشقرنكوسخضر بيطار4852
27NoNo-11-42011طفلريف دمشقالتلانس شجاع االحمر4853
27NoNo-11-142011طفلريف دمشقرنكوسبھاء القزح4854
خالد4855 دمشقرنكوسمحمد 27NoNohttp://youtu-11-2011ذكرريف be/lk8fg0Kx75s 27NoNohttp://youtu.be/lk8fg0Kx75s-11-2011ذكرريف دمشقرنكوسمحمد خالد4855
27NoNo-11-2011ذكرريف دمشقرنكوسمحمد رجب دوكة4856
27NoNo-11-2011ذكرريف دمشقرنكوسياسر مسعود شاھين4857
27NoNo-11-2011ذكرريف دمشقرنكوسامجد ضميرية4858
27NoNo-11-2011ذكرريف دمشقرنكوسزيد حيدر4859
27NoNo-11-2011ذكرريف دمشقرنكوسنور حيدر4860
27NoNo-11-102011طفلة - انثىريف دمشقرنكوسنور الخطيب4861
طا4862 ال شنكهللا 2011ذكف 11 2 27NoNo-11-2011ذكرريف دمشقرنكوسعبدهللا محمد البيطار4862
27NoNo-11-2011ذكرريف دمشقرنكوسزياد جمعة درموش4863
27NoNo-11-2011ذكرريف دمشقرنكوساحمد جمعة المروش4864
عبدالمعطي4865 نايف دمشقرنكوسباسل 27NoNo-11-2011ذكرريف 27NoNo-11-2011ذكرريف دمشقرنكوسباسل نايف عبدالمعطي4865
27NoNo-11-2011ذكرريف دمشقرنكوسمحمود أحمد نصر4866
27NoNo-11-2011ذكرحمصكرم الزيتونغسان مصطفى4867
27NoNo-11-402011ذكرحمصالخالديةبشار شيخ أسعد4868 خ
27NoNohttp://youtu.be/Z-pqcZXVDJU-11-322011ذكرحمصالخالديةمحمد سميح زامل4869
متاثرا بجراحه27NoNo-11-2011ذكرحمصباب الدريبمحمد البقاعي4870
27NoNo-11-2011ذكرحمصالبياضةاحمدنور نعسان سكاف4871

طف ال ل ا ا ا اضةا httذال // t b /C4 KZ 8H8 U 27NoNohttp://youtu.be/C4gKZo8H8-U-11-272011ذكرحمصالبياضةابراھيم اسماعيل المصطفى4872
متأثرا بجراحه27NoNo-11-2011ذكرحمصشارع الستينعثمان شالش4873
متأثرا بجراحه27NoNo-11-2011ذكرحمصالرستنمحمد أحمد الزعبي4874
حمدان4875 محمد 2011ذكرحمصالرستنمصطف 11 27NoNoبجراحه متأثرا متأثرا بجراحه27NoNo-11-2011ذكرحمصالرستنمصطفى محمد حمدان4875
متأثرا بجراحه27NoNo-11-2011ذكرحمصالرستنايمن يوسف4876
متأثرا بجراحه27NoNo-11-2011ذكرحمصالقصيرخضر الراشد4877
مجند القصير - البويضة الشرقية / متأثر بجراحه27YesNo-11-2011ذكرحمصالقصيرسارية محمد بكار4878
القصير - البويضة الشرقية / متأثر بجراحه27NoNo-11-2011ذكرحمصالقصيرخالد نعسان بكار4879
القصير - البويضة الشرقية / متأثر بجراحه27NoNo-11-2011ذكرحمصالقصيرعبدهللا شريف بكار4880
القصير - البويضة الشرقية / متأثر بجراحه27NoNo-11-2011ذكرحمصالقصيرعالء رعد بكار4881

ف ل ةف ذل 27NoNohttp://youtu.be/0ZEJzzmUP8k-11-272011ذكرحمصتلبيسةيوسف الناصيف4882
تحت التعذيب27NoYes-11-2011ذكردير الزورعياشمحمد الفھدالفنش العلي الشيخ4883
27NoNohttp://youtu.be/J8rMgrxhPys-11-2011ذكردير الزورغيث عبدالكريم سالمة الرواي4884

ة http://youtu.be/PKTBQD4LDK8المجند27YesNo-11-2011ذكردير الزورالقوريةصالح حامد العلي4885

27NoNo-11-2011ذكرادلبكفرنبلفاضل خالد فاضل البيوش4886
متاثرا بجراحه27NoNo-11-2011ذكرطرطوسالحميديةمحمد اسماعيل حسني4887
مجند استشھد في حمص28YesNo-11-2011ذكرالحسكةسيف ابراھيم الحريث4888
28NoNohttp://youtu.be/kQWjcoedWhk-11-2011ذكرحمصديربعلبةزياد عبدو المصري4889
28NoNo-11-2011ذكرحمصديربعلبةسمير الحسين4890

http://youtu.be/9NoTwZ7QgGsانثى - طفلة28NoNo-11-2011انثى - طفلةحمصديربعلبةمنار درويش4891

28NoNo-11-2011ذكرحمصجب الجندليعزمي فرحان الصاج4892
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28NoNo-11-312011ذكرحمصتلكلخمحمد ثلجة4893
28NoNo-11-2011ذكرحمصتلكلخياسر العرق4894
ابو حسين28NoNo-11-2011ذكرحمصكرم الزيتونمصطفى الطويل4895
كا4896 اإلله 2011ذكالقن 11 28NNة ق الش ضة ال الق القصير  - البويضة الشرقية28NoNo-11-2011ذكرحمصالقصيرنصر عبداإلله بكار4896
القصير  - البويضة الشرقية28NoNo-11-2011ذكرحمصالقصيرثائر بكار4897
القصير - الزراعة28NoNo-11-2011ذكرحمصالقصيراحمد حسين الحسين4898
الخطيب4899 دمشقرنكوسمنير عينيه28NoNo-11-2011ذكرريف امام مراد ولده قتلو ان بعد عليه النار http://youtuاطلقت be/FBYkgvG9T1E http://youtu.be/FBYkgvG9T1Eاطلقت النار عليه بعد ان قتلو ولده مراد امام عينيه28NoNo-11-2011ذكرريف دمشقرنكوسمنير الخطيب4899

طفلريف دمشقرنكوسمراد منير الخطيب4900 28NoNo-11-2011ذكر-

اطالق النار في فمه امام والده والتھمة للشھيد الطفل انه مزق 
صور
  

بشار وابوه حافظ  على كتبه المدرسية

28NoNo-11-2011ذكرادلبخان السبلخليل الحسين4901
ةك الشات ة لق ذكا 28NoNo-11-302011ذكرادلبقرية الشاتوريةمحمد كردي4902

28NoNo-11-372011ذكرحماةعين الطاقةعماد عبد الجواد درويش4903
28NoNo-11-352011ذكرحماةعين الطاقةھيثم المواس4904
زريق4905 حسن 28NoNo-11-2011ذكرحماةسلميةغازي 28NoNo-11-2011ذكرحماةسلميةغازي حسن زريق4905
28NoNo-11-2011ذكرحماةعامر نظير نصر4906
28NoNo-11-2011ذكرحماةيوسف إبراھيم السليمان4907
28NoNo-11-2011ذكرحماةعمار علي العلي4908 ي ي
28NoNo-11-2011ذكرحماةشادي سليمان الشاعر4909
28NoNo-11-2011ذكرحماةحسن علي أسعد4910
28NoNo-11-2011ذكرحماةماھر يوسف الحسين4911

قطا ذاةا 28NoNo-11-2011ذكرحماةيامن حكمت قطان4912
28NoNo-11-372011ذكرحماةحلفاياطارق رشاد الرجب4913
28NoNo-11-342011انثىحماةحلفايااميرة غالب صطيف4914
الغنظاوي4915 هللا عبد 2011حمصباباعمرومحمد 11 28NoNohttp://youtu be/Cx59YvhPJKg 28NoNohttp://youtu.be/Cx59YvhPJKg-11-2011حمصباباعمرومحمد عبد هللا الغنظاوي4915

http://youtu.be/tiC3ywbBgQ8فالش ديرالزور شھيد مجھول الھوية في مشفى الساعي 29NoNo11 29-11-2011ذكردير الزورمجھول الھوية4916

29NoNo-11-402011ذكرحماةمحمد ممدوح الصباغ4917 غ ح
http://youtu.be/a86aovUe470تحت التعذيب29NoYes-11-472011ذكرحماةاللطامنةاديب احمد االشقر4918
29NoNo-11-2011ذكرحماةلورانس فواز بركات4919
29NoNohttp://youtu.be/9PF6Y8-Bcfo-11-2011انثى - طفلةحمصباباعمرورضا الخلف4920

ذش 29NoNo-11-2011ذكرحمصعشيرةمحمد تركماني4921
طفلة29NoNo-11-132011انثى - طفلحمصعشيرةخالدية سلطان الھويش4922
29NoNo-11-242011ذكرحمصباباعمرواحمد نضال سعدالدين4923
مستو4924 عامر 2011ذكرحمصتلكلخعمار 11 29NoNo 29NoNo-11-2011ذكرحمصتلكلخعمار عامر مستو4924
29NoNo-11-2011ذكرريف دمشققرية بداعبدالرزاق راجح4925
29NoNo-11-2011ذكرريف دمشققرية بداايمن راجح4926
29NoNo-11-2011ذكرريف دمشقرنكوسخيران حمود علي عبدالمالك4927 ب ي و ن وسير قر رري
29NoNo-11-2011ذكرريف دمشقرنكوسعاطف احمد نصر4928
متأثرا بجراحه29NoNo-11-212011ذكرريف دمشقرنكوسمحمود يحيى درموش4929
29NoNohttp://youtu.be/uLU6-aGzHu8-11-2011ذكرادلبسراقبنھاد أنس ريحاني4930

ط 30NoNo-11-122011طفلادلبعماد وليد سعدالدين4931
30NoNo-11-2011انثىادلبيسرى محمد قرة4932
30NoNo-11-2011ذكرادلبزياد حج لطوف4933
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30NoNo-11-2011ذكرادلبجمعة ابراھيم ناصرالدين4934
30NoNo-11-172011طفلادلبكامل وحيد زكور4935
ملقب بالدبلش -30NoNo-11-2011ذكرادلبيحيى خاشان4936
أ4937 لطالل 2011ذكا 11 30NNhtt // t b / YWSb1i UG8 30NoNohttp://youtu.be/sYWSb1iuUG8-11-2011ذكرادلبمحمد طالل أسعد4937
30NoNo-11-2011ذكرحمصحواليايوسف حسين العكيش4938
30NoNo-11-2011ذكرحمصباباعمرومحمود ممدوح قاقة4939
السيوف4940 30NoNohttp://youtu-11-2011انثىحمصباباعمروابتسام be/qUmuwcYOI3w 30NoNohttp://youtu.be/qUmuwcYOI3w-11-2011انثىحمصباباعمروابتسام السيوف4940

30NoNohttp://youtu.be/nSSUQyU2mdk-11-2011ذكرحمصباباعمرومحمود العموري4941

30NoNo-11-2011ذكرحمصتلبيسةصالح خليل4942
ث فة ق انثىحمصباباعمروربا الخلف4943 - قصف منزلھم في حي بابا عمرو30NoNo-11-32011طفلة

30NoNo-11-2011ذكرادلبمن بيت سفلو4944
30NoNo-11-2011ذكرادلبمن بيت رحابي4945

من شھيد اول وھو البلدة اقتحام عند المسطومة ف استشھد استشھد في المسطومة عند اقتحام البلدة وھو اول شھيد من 30NoNo-11-362011ذكرادلبحربنوشماھر مصطفى حموش4946
بلدة حربنوش

30NoNo-11-2011ذكرحمصباب السباعمازن عزالدين النعيم4947
عودة4948 سكرةفراس التعذيب30NoYes-11-2011ذكرحمصقرية http://youtu.be/Hvmb2hmj-Noتحت و4948 س  رر 2011رصري  11 30NoYesيب  ttp //youtu be/ b j o

http://youtu.be/4WbmZqochesمجند30YesNo-11-2011ذكرحمصالعدويةمحمد العبد4949

المجند  اعدم في جسر الشغور30YesNo-11-2011ذكرحمصباب الدريبحازم رشيد األبرش الكيالي4950
النداف4951 اتد 2011ذكاالنشا 11 30NNل قت نزله ف د httق // t b /tGQ6C W1 http://youtu.be/tGQ6CgW1gwcمقيد في منزله ومقتول30NoNo-11-2011ذكرحمصاالنشاءاتسمير محمد النداف4951
المجند استشھد في درعا30YesNo-11-2011ذكرحلبالبابحسين ضرار نعساني4952
30NoNohttp://youtu.be/L4xN26-Bye0-11-272011ذكرحماةكفرزيتااحمد خالد مرعي الياسين4953
السمان4954 الملعبعاصم 30NoNo-11-402011ذكرحماةجنوب 30NoNo-11-402011ذكرحماةجنوب الملعبعاصم السمان4954
30NoNo-11-262011ذكرحماةطريق حلب - دوار البحرهفراس برشان برغل4955
30NoNohttp://youtu.be/aO1Vd-1uPbA-11-262011ذكرحماةفراس برشان4956
http://youtu.be/mfGPtG9XKT4رصاص عشوائي30NoNo-11-2011حمصباباعمرومحمد محمود العموري4957
01NoNo-12-352011ذكرحماةالتريمسةمحمود خالد الناصر4958

http://youtu.be/GYrYs0f2zpwجندي منشق اشتشھد على الحدود التركية جبل الزاوية - شنان01YesNo-12-2011ذكرحماةكرنازمحمد درويش4959

قلة4960 ال خال ةفا 332011ذكاةالت 12 01NN 01NoNo-12-332011ذكرحماةالتريمسةفادي خالد العقلة4960
01NoNo-12-352011ذكرحماةالتريمسةممدوح خالد العقله4961
01NoNo-12-2011ذكرحماةالتريمسةصفوان العلي الجيسي4962
الجيجاوي4963 خلوف 01NoNo-12-552011ذكرحماةالتريمسةنجدت 01NoNo-12-552011ذكرحماةالتريمسةنجدت خلوف الجيجاوي4963
01NoNo-12-2011ذكرحماةالتريمسةعبدالستار الشموطي الجاسم4964
01NoNo-12-2011ذكرحماةالتريمسةمحمد عبد الرزاق درويش4965
01NoNohttp://youtu.be/VzFLY_IzaIQ-12-2011ذكرحماةالزكاةعثمان إبراھيم السلوم4966 م pم y _
01NoNo-12-2011ذكرحماةالتريمسةإبراھيم العيسى4967
01NoNo-12-242011ذكرحمصباب السباعمحمد التالوي4968
مالزم اصيب و اعتقل يوم 01YesYes2011-11-24-12-2011ذكرحمصالرستنالمالزم محمد طالس4969

ز ز ز لةفا قذكال عقرب01NoNo-12-502011ذكرحمصالحولةفايز عزيز4970
01YesNohttp://youtu.be/ZJxDW7vImMI-12-2011ذكرحمصباباعمروخالد محمد المروح4971
01NoNo-12-2011انثىحمصتلكلخھند حمادي4972
حمادي4973 انثىحمصتلكلخلجين - والدتھا01NoNo-12-2011طفلة مع استشھدت حمادي ھند بنت طفلة انثىحمصتلكلخلجين حمادي4973 - طفلة بنت ھند حمادي  استشھدت مع والدتھا01NoNo-12-2011طفلة

مجند  من عين العرب  قرية عين البط  استشھد في حمص01YesNo-12-2011ذكرحلبكوبانيمحمد عمر عثمان4974
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01NoNo-12-2011انثىحمصتلكلخصباح ام غنام4975
01NoNo-12-2011انثىحمصتلكلخشذى اسماعيل4976
01NoNo-12-2011ذكرحمصتلكلخعمار الخطيب4977
ت4978 خ ال تا الز 2011ذكك 12 01NN 01NoNo-12-2011ذكرحمصكرم الزيتونياسر البخيت4978
01NoNo-12-2011ذكرحمصالبياضةتمام عبدالقادر السعيد4979
01NoNo-12-182011ذكرحمصالرستنھيثم سمير النياش4980
العلي4981 علي رنكوس01NoNo-12-2011ذكرحلبكوبانياحمد في استشھد استشھد في رنكوس01NoNo-12-2011ذكرحلبكوبانياحمد علي العلي4981
02NoNo-12-2011ذكردرعاالنعيمةمحمد فالح الصلخدي4982
02NoNo-12-2011ذكرالالذقيةالعوينةوليد المغربي4983
تحت التعذيب02NoYes-12-2011ذكرادلبجسر الشغورھشام حبوب4984 م
http://youtu.be/gv4cbwpNvVEدركوش02NoNo-12-2011ذكرادلبجسر الشغورجمعة محمد علي4985

http://youtu.be/cewTiblCczQجندي منشق اشتشھد على الحدود التركية   جبل الزاوية - شنان02YesNo-12-2011ذكرادلبجبل الزاويةمحمد اصالن4986

ل خا ش لخا طفلا ذك طفلادلبخان شيخونباسل ديوب4987 - 02NoNo-12-172011ذكر
02NoNo-12-2011ذكرادلبخان شيخونخالد عبدالناصر الرحمون4988
02NoNohttp://youtu.be/_cJLAWKF_44-12-2011ذكرادلبسراقبميالد إبراھيم رزاز4989
الياسين4990 02NoNo-12-2011انثىحمصباباعمرورشيدة 02NoNo-12-2011انثىحمصباباعمرورشيدة الياسين4990
02NoNo-12-752011ذكرحمصالحولةمحمد سعيد الحسن4991
02NoNo-12-2011ذكرريف دمشقدير عطيةمحمد مراد القاسم4992
02NoNo-12-202011ذكرالالذقيةالعوينةصبحي شموط4993 ي
02NoNo-12-292011ذكرالالذقيةالعوينةاحمد اختيار4994
02NoNo-12-152011ذكر - طفلدرعاالنعيمةعلي محمد الفالح4995
02NoNo-12-152011ذكر - طفلحمصالحي الفوقانيزاھير سمير النيش4996

ال ة لالشغا ةذا ا ال قة الف ا ن مجند من مرتبات الفرقة الرابعة02YesNo-12-2011ذكرادلبجسر الشغوراحمد جمعة محمود الزبيدي4997
02NoNo-12-352011ذكرحماةالفرايهعبدالرحمن أحمد الشھاب4998
02NoNo-12-2011ذكرالالذقيةمحمد اختيار4999
الجيجاوي5000 خلوف نجدت 232011ذكرحماةالتريمسةعبدالسالم 12 03NoNo 03NoNo-12-232011ذكرحماةالتريمسةعبدالسالم نجدت خلوف الجيجاوي5000
03NoNo-12-2011ذكرحماةالتريمسةباسل االحمد التركي5001
03NoNo-12-2011ذكرحماةعبدالكريم عمار عمار5002
03NoNo-12-2011ذكرحماةعلي حاتم البعريني5003 ي م ي
03NoNo-12-2011ذكرحماةايمن علي نيوف5004
http://youtu.be/h5T92jgPXuoمتاثرا باصابته في جمعه المنطقه العازله03NoNo-12-2011ذكرريف دمشقعربينمھدي العسلي5005
03NoNohttp://youtu.be/tJZIDBkQDYs-12-452011ذكرحمصالوعرمحمد طيبة5006

ة ط طفللف ذ طفلحمصالوعرمرھف طيبة5007 - 03NoNohttp://youtu.be/oEcnydBVo-0-12-162011ذكر
03NoNohttp://youtu.be/hUN3PqtEFAA-12-112011ذكر - طفلحمصالوعرملھم  طيبة5008

03NoNohttp://youtu.be/NaP8DZCMwS-12-142011انثى-طفلحمصالوعرھند طيبة5009
MM

http://youtu.be/IinUeQf_AMwتحت التعذيب03NoYes-12-2011ذكرحمصالوعر القديمعلي العيسى5010
03NoNohttp://youtu.be/SMGBpXUcfxA-12-702011ذكرحمصباباعمرومراد الحسن5011
03NoNohttp://youtu.be/oSzdC0pzN6o-12-2011ذكرحمصباباعمروسمير رسالن5012

03NoNohttp://youtu.be/4WbmZqoches-12-2011ذكرحمصباباعمرومحمد الشيخ5013

03NoNo-12-752011ذكرحمصباباعمروكريم ناصيف5014
الجيزاوي5015 03NoNohttp://youtu-12-2011ذكرحمصباباعمروعلي be/vpivYLALTbg 03NoNohttp://youtu.be/vpivYLALTbg-12-2011ذكرحمصباباعمروعلي الجيزاوي5015
03NoNo-12-2011ذكرحمصالرستنيوسف محمد وردة5016
03NoNo-12-2011ذكرحمصالرستناحمد محمد وردة5017
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http://youtu.be/uraMYbQYcY4تحت التعذيب03NoYes-12-2011ذكرحمصقرية سكرةخالد محمد سعيد5018
الحولة - عقرب03NoNo-12-2011ذكرحمصالحولةعبدالحي عبدالباري الباكير5019
03NoNo-12-2011ذكردرعاطفسزياد عبدالقادر بردان5020
ا5021 ال ق 2011ذكاطفالل 12 03NN 03NoNo-12-2011ذكردرعاطفسبالل قسيم البردان5021

03NoNohttp://youtu.be/tOqs_XmMHGc-12-2011ذكردرعابصرى الشامعبيدة عيسى المقداد5022

http://youtu.be/ihmLkPBbhBAالرقيب المجند استشھد في ادلب03YesNo-12-2011ذكرالرقةمحمد حجي دادا5023 بررجي ي ھ ج يب pر y
03NoNo-12-2011ذكرادلبخان شيخونسراب علون5024
http://youtu.be/BgsM8I2iJGoمتأثرا بجراحه03NoNo-12-262011ذكرادلبمعرة النعمانوائل دعدوش5025

طوق5026 أبو 03NoNohttp://youtu.be/TTD67pPWgG8-12-2011ذكرادلباريحاعمار وق5026 بو  2011ربرير  12 03NoNohttp://youtu.be/TTD67pPWgG8

http://youtu.be/SVb4DV14ilQمجند استشھد في حمص03YesNo-12-212011ذكرريف دمشقدوماضياء عدنان الرز5027
03NoNo-12-2011ذكرالحسكةقامشليبديع عبدالقادر5028
األحمد5029 03NoNo-12-2011ذكرحماةالتريسمةباسم 2011ذكرحماةالتريسمةباسم األحمد5029 12 03NoNo
تم اعدامه لمحاولته االنشقاق من االمن العسكري04YesNo-12-242011ذكرحلباعزازتيسير خضور5030

http://youtu.be/3CFHSUOHGqالمجند04YesNo-12-2011ذكرحلبحربلمحمد محمود جمعة مصيني5031
M

ك ةف ذل 04NoNo-12-2011ذكرحمصالبياضةفؤاد حاويك5032
04NoNo-12-2011ذكرحمصالخالديةعبدالمالك محمد الجندي5033
04NoNohttp://youtu.be/Auv6ykEniw4-12-2011ذكرحمصالخالديةمحمد االبرش5034

ة 04NoNohttp://youtu.be/GAnqbhSKQsw-12-122011طفلحمصديربعلبةايوب محمد الفندي5035

طبيبة04NoNo-12-2011انثىحمصالخالديةميادة محمد أنيس سيوف5036
استشھد في الخالدية04NoNo-12-2011ذكرحمصباب الدريبشفيق مشرف5037
استشھد حرقا  مجند04YesNo-12-2011ذكرحمصكرم الزيتونعالء عيسى الخليف5038
http://youtu.be/6miLCd0eUzMاستشھد حرقا04NoNo-12-2011ذكرحمصكرم الزيتونايمن الھندي5039
http://youtu.be/231y9Ng13XQاستشھد حرقا04NoNo-12-2011ذكرحمصكرم الزيتونمجھول الھوية5040
ة5041 الھ ل نھ ت الز 2011ذكك 12 04NNقا تشھد http://youtuا be/231y9Ng13XQ http://youtu.be/231y9Ng13XQاستشھد حرقا04NoNo-12-2011ذكرحمصكرم الزيتونمجھول الھوية5041
http://youtu.be/231y9Ng13XQاستشھد حرقا04NoNo-12-2011ذكرحمصكرم الزيتونمجھول الھوية5042
04NoNo-12-2011طفلحمصكرم الزيتونسعيد بسام كيالني5043
السعيد5044 الزيتونماھر 04NoNo-12-2011ذكرحمصكرم ي5044 ونر ا زي 2011رصرم ا 12 04NoNo
04NoNo-12-2011ذكرحمصكرم الزيتونماھر بتور مشعل5045
04NoNo-12-282011ذكرحمصكرم الزيتونعبدالكريم العبدهللا5046
04NoNohttp://youtu.be/B14GcFRzy_Q-12-322011ذكرحمصكرم الزيتونيوسف الخضر5047
04NoNo-12-2011ذكرحمصكرم الزيتونعبدهللا يوسف الخضر5048
الرستن عز الدين04NoNo-12-2011ذكرحمصالرستنسفير العلي5049
الرستنعز الدين04NoNo-12-2011ذكرحمصالرستننديم العلي5050
ة5051 ال تنل 2011ذكال 12 04NNن الد عز تن ال الرستن عز الدين04NoNo-12-2011ذكرحمصالرستنمجھول الھوية5051
04NoNo-12-192011ذكرحمصالرستنقاسم سمير ايوب5052
تحت التعذيب04NoYes-12-2011ذكرحمصباباعمرومرزوق الناصر5053
الطيار5054 ال الشارع04NoYes-12-2011ذكرحمصديربعلبةمن في الجثة القيت و التعذيب تحت 2011ذكرحمصديربعلبةمن ال الطيار5054 12 04NoYesتحت التعذيب و القيت الجثة في الشارع
المجند استشھد في دير الزور04YesNo-12-2011ذكرحمصقرية المباركيةقاسم محمد ادريس5055
04NoNo-12-232011ذكرادلبمعرة النعمانمصطفى أحمد علوش5056
استشھد عند مدينة تلكلخ04NoNo-12-2011ذكرادلبمعرة النعمانمن عائلة الھندي5057
استشھد عند مدينة تلكلخ04NoNo-12-2011ذكرادلبمعرة النعمانمن عائلة الناصر5058
استشھد على طريق حلب دمشق04NoNo-12-2011ذكرادلبمعرة النعمانحسان حسين الكعود5059
04NoNo-12-2011ذكردمشقجوبرمن عائلة عميرة5060
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متاثرا بجراحه04NoNo-12-2011ذكردرعاطفسمحمد نور أحمد الشنبوري5061
04NoNohttp://youtu.be/s-xLkBunb-c-12-2011ذكردير الزورنھاد خرابة5062
استشھد تحت التعذيب04NoNo-12-2011حمصباباعمرومزروق الناصر5063
نك5064 اتخل ل ل 272011ذكاةال 12 05NN 05NoNo-12-272011ذكرحماةالعليلياتخلدون محمد عنكو5064
05NoNo-12-2011ذكرحماةسھل الغابعمر محمد عبد الحجي5065
05NoNo-12-2011ذكرحمصديربعلبةخالد الشامي5066
ھالل5067 سعيد 05NoNohttp://youtu-12-2011ذكرحمصديربعلبةقاسم be/wpxhK Jy8Y0 05NoNohttp://youtu.be/wpxhK_Jy8Y0-12-2011ذكرحمصديربعلبةقاسم سعيد ھالل5067
05NoNo-12-2011ذكرحمصديربعلبةعبدالناصر ديبو ھالل5068
05NoNo-12-2011ذكرحمصديربعلبةمحمد ھالل ھالل5069
05NoNo-12-2011ذكرحمصكرم الزيتونغياث بھار5070 م
05NoNo-12-2011ذكرحمصكرم الزيتونعبدهللا حمدان5071
05NoNo-12-2011ذكرحمصكرم الزيتونجھاد حمود5072
05NoNohttp://youtu.be/0dipvZIO9UE-12-2011ذكرحمصالغوطةزياد معد الطيباني5073

0 ال4 ل 22011ذكالة 12 ة0 الخال ف تش ا استشھد في الخالدية05NoNo-12-252011ذكرحمصالوعرعبيدة محمد وليد الحموي5074
الحاج05NoNo-12-2011ذكرحمصحي الخالديةعادل محمد الصاج5075
05NoNo-12-2011ذكرحمصشارع القاھرةعبدالباسط عويش5076
المحمد5077 الدين 05NoNo-12-2011ذكرحمصالبياضةنور 05NoNo-12-2011ذكرحمصالبياضةنور الدين المحمد5077
05NoNo-12-2011ذكرحمصالبياضةحسام كراز5078
http://youtu.be/TNTT6mD00pIمن تلدو أبو جابر05NoNo-12-2011ذكرحمصالحولةزياد العكش5079
تلدو05NoNo-12-2011انثىحمصالحولةشمسه حسن اسماعيل5080 ى

http://youtu.be/_4mSyCoHe0Uالناشط  تحت التعذيب05NoYes-12-2011ذكرحمصتلبيسةمحمد منصور خالد الوحش5081

تحت التعذيب05NoYes-12-2011ذكردرعاالمسيفرةاسماعيل عقبة العمري5082
ين5083 الح محمد 2011ذكرادلبمحنبلضياء 12 05NoNo 05NoNo-12-2011ذكرادلبمحنبلضياء محمد الحسين5083
06NoNohttp://youtu.be/bjZGGO_gPxE-12-2011ذكرحمصباب السباعفراس مال حسن5084
تحت التعذيب06NoYes-12-2011ذكرحمصباباعمروكمال حذوري5085
حذوري5086 التعذيب06NoYes-12-2011ذكرحمصباباعمرومھند تحت وري5086 روھ  ب 2011رصب 12 06NoYesيب  
شرطي06YesNo-12-2011ذكردرعاالشيخ مسكينمحمد غازي الخصواني5087
شھيد من بين 7 شھداء مجندين منشقين من درعا06YesNo-12-2011ذكردرعاداعلمجھول الھوية5088
شھيد من بين 7 شھداء مجندين منشقين من درعا06YesNo-12-2011ذكردرعاداعلمجھول الھوية5089
شھيد من بين 7 شھداء مجندين منشقين من درعا06YesNo-12-2011ذكردرعاداعلمجھول الھوية5090
شھيد من بين 7 شھداء مجندين منشقين من درعا06YesNo-12-2011ذكردرعاداعلمجھول الھوية5091
شھيد من بين 7 شھداء مجندين منشقين من درعا06YesNo-12-2011ذكردرعاداعلمجھول الھوية5092
ية5093 الھ ل عاداعلجھ 2011ذكد 12 06YNعا د ن نشقين جندين شھداء 7 بين ن شھيد شھيد من بين 7 شھداء مجندين منشقين من درعا06YesNo-12-2011ذكردرعاداعلمجھول الھوية5093
شھيد من بين 7 شھداء مجندين منشقين من درعا06YesNo-12-2011ذكردرعاداعلمجھول الھوية5094
قتل في حي الزھراء06NoNo-12-2011ذكرحمصديربعلبةعمر أحمد سمحة5095
سمحة5096 عائلة 06NoNo5-12-2011ذكرحمصديربعلبةمن الزھراء حي في قتلوا واحدة عائلة من أشخاص بن  5096 2011رصيرب 12 06NoNo5 ء ر ز ي  ي  و  ن  و  ص 
أشخاص من عائلة واحدة قتلوا في حي الزھراء 06NoNo5-12-2011ذكرحمصديربعلبةمن عائلة سمحة5097
أشخاص من عائلة واحدة قتلوا في حي الزھراء 06NoNo5-12-2011ذكرحمصديربعلبةمن عائلة سمحة5098
أشخاص من عائلة واحدة قتلوا في حي الزھراء 06NoNo5-12-2011ذكرحمصديربعلبةمن عائلة سمحة5099
وجد في ساحة حي الزھراء06NoNo-12-2011ذكرحمصديربعلبةخالد أحمد العابد5100
وجد في ساحة حي الزھراء06NoNo-12-2011ذكرحمصديربعلبةبراھيم أحمد العابد5101
http://youtu.be/3QqfxRstTsIوجدت الجثة قرب جامع خالد ابن الوليد06NoNo-12-2011ذكرحمصمجھول الھوية5102
الق5103 دالك ع نعا ت الز 162011طفلك 12 06NN 06NoNo-12-162011طفلحمصكرم الزيتونعامر عبدالكريم القصير5103
06NoNo-12-402011ذكرحمصكرم الزيتونحسين محمد العموري5104
http://youtu.be/fL8SXCCfBbUقتل في حي الزھراء06NoNo-12-2011ذكرحمصكرم الزيتونحسن حمد المحمد5105
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06NoNo-12-2011ذكرحمصالخالديةفراس زعرور5106
06NoNo-12-2011ذكرحمصباباعمروشحادة ھرشي5107
طفل لم يتجاوز عمره الساعات06NoNo-12-2011طفلحمصباباعمروطفل مجھول5108
ا5109 ك اضةنال 2011ذكال 12 06NN 06NoNo-12-2011ذكرحمصالبياضةمنال كدورا5109
06NoNo-12-2011ذكرحمصالبياضةعبدالرزاق اليافي5110
06NoNohttp://youtu.be/ByxJHq3z5WQ-12-2011ذكرحمصالشماسغازي أحمد العامر5111
شويرتاني5112 حمود اوالد06NoNo-12-352011ذكرحمصالرستنناصر 7 ولديه متزوج الزعفرانة - الرستن - حمص حمص - الرستن - الزعفرانة  متزوج ولديه 7 اوالد06NoNo-12-352011ذكرحمصالرستنناصر حمود شويرتاني5112
حمص - الرستن - الزعفرانة  متزوج ولديه5 اوالد06NoNo-12-332011ذكرحمصالرستنسامر حمود شويرتاني5113
حمص - الرستن - الزعفرانة  متزوج لديه 3 اوالد06NoNo-12-302011ذكرحمصالرستناحمد حمود شويرتاني5114
حمص - الرستن - الزعفرانة  متزوج ليس لديه اوالد06NoNo-12-272011ذكرحمصالرستنتوفيق حمود شويرتاني5115 جي
حمص - الرستن - الزعفرانة عازب06NoNo-12-252011ذكرحمصالرستنقاسم حمود شويرتاني5116
حمص - الرستن - الزعفرانة لديه 4 اوالد سائق سرفيس06NoNo-12-452011ذكرحمصالرستنسمير محمد شويرتاني5117
حمص - الرستن - الزعفرانة عازب06NoNo-12-172011ذكر - طفلحمصالرستنحسن محمد شويرتاني5118

ا119 الض ل ا لنازا 2011ذكا 12 06 06NoNo-12-2011ذكرادلبجرجنازمحمد اسماعيل الضبعان5119
حماة - سھل الغاب - الحواش06NoNo-12-2011ذكرحماةسھل الغابمحمد سمير الحاج5120
http://youtu.be/eYlgMq6KnkEرصاص عشوائي06NoNo-12-2011حمصباباعمروشحادة الحرشي5121
الساعات5122 عمره يتجاوز ال http://youtuشظايا06NoNo-12-2011حمصباباعمروطفل be/eYlgMq6KnkE http://youtu.be/eYlgMq6KnkEشظايا06NoNo-12-2011حمصباباعمروطفل ال يتجاوز عمره الساعات5122
07NoNo-12-2011ذكرحماةعبدالوھاب شھير الشيشكلي5123
تحت التعذيب07NoYes-12-2011ذكرحمصباباعمروورنس فجر المحمد5124
07NoNo-12-2011ذكرحمصمخيم العائدين الفلسطينيكارم حسون5125 يم م
منع عنھا العالج والدواء07NoNo-12-702011انثىحمصالحولةشمسة خالد عبارة5126
منع عنھا العالج والدواء07NoNo-12-502011انثىحمصالحولةفاطمة رشاد عبارة5127
07NoNohttp://youtu.be/2ZxrjhB_N3k-12-2011ذكرحمصالخالديةخالد عبد الحكيم الطحان5128

ال تا ذال 07NoNo-12-2011ذكرحمصكرم الزيتونايمن الحزوري5129
07NoNo-12-2011ذكرحمصكرم الزيتونعلي الحزوري5130
07NoNo-12-2011ذكرحمصبلدة السخنةمحمد حسن عالوي5131
الناصر5132 محمد 2011ذكرادلبسراقبحسن 12 07NoNo 07NoNo-12-2011ذكرادلبسراقبحسن محمد الناصر5132
تحت التعذيب07NoYes-12-2011ذكرادلبجرجنازحسين شحادة الدغيم5133
استشھد في حمص - من  الجوالن07NoNo-12-2011ذكردرعاسحمعوض الفرغل5134
http://youtu.be/rkمجند استشھد في حماة07YesNo-12-2011ذكرريف دمشقزملكاعرفان أسامة الكردي5135 iGrKOpzo pيقي y _ p
تحت التعذيب07NoYes-12-2011ذكرحمصعشيرةعبدالمجيد خضير العثمان5136

http://youtu.be/HKGpVHbUj1Aمساعد أول استشھد في ادلب08YesNo-12-2011ذكرحلبمارعمحمد أمين صبحي النجار5137

النج5138 اھي ناب شيخ 2011ذكادلخان 12 08NN 08NoNo-12-2011ذكرادلبخان شيخونابراھيم النجم5138
08NoNo-12-2011ذكرادلبخان شيخونبسام عبدهللا النجم5139
08NoNo-12-2011ذكرادلبخان شيخونمصطفى الحسو5140
الددو5141 شيخونفاطمة المنازل08NoNo-12-2011انثىادلبخان على مدفعي قصف اثر و5141 ون  ي 2011ىبن  12 08NoNoزل ى  ي  ر  
اثر قصف مدفعي على المنازل08NoNo-12-2011ذكرادلبخان شيخونابراھيم عبد العزيز الطعان5142
08NoNo-12-2011ذكرحمصباباعمرورزوق العزو5143
تحت التعذيب08NoYes-12-2011ذكرحمصباباعمرورمضان احمد الدرويش5144
بابا عمرو- سوق الخضرة08NoNo-12-2011انثىحمصباباعمروسالم الصالح5145
08NoNohttp://youtu.be/BlPr4OjEYp4-12-2011ذكرحمصالبياضةعبدالمنعم عزرون5146
http://youtu.be/gkTgBIESeIwحمص - البياضة - وادي العرب08NoNo-12-232011ذكرحمصالبياضةسبيع دبدوب5147
ش5148 اال ان ل ةنا 2011ذكالخالد 12 08NN 08NoNo-12-2011ذكرحمصالخالديةناصر سليمان االبرش5148
08NoNohttp://youtu.be/1vKtuvhCkP8-12-2011ذكرحمصكرم الزيتونمازن حسون5149
08NoNohttp://youtu.be/D4ytP2G2i58-12-2011ذكرحمصكرم الزيتونزياد حسون5150
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08NoNo-12-2011ذكرحمصكرم الزيتونعبدالجواد السلقيني5151
http://youtu.be/7ary2lJwFncبرصاص قناص08NoNo-12-2011ذكرحمصكرم الزيتونحسان شاھين5152
08NoNo-12-162011طفلحمصشارع القاھرةسيف الدين الھندي5153
ا5154 ال شاك ةك 2011ذكل 12 08NN 08NoNo-12-2011ذكرحمصديربعلبةمحمد كرمو شاكر العباس5154
08NoNo-12-2011ذكرحمصباب تدمرمحمد وليد شالر5155
http://youtu.be/Hl7byYrqNUYمجند  استشھد في ادلب - سراقب08YesNo-12-2011ذكرالحسكةالقامشليباسل عبدالعزيز عبدالقادر5156
اليونس5157 مصطفى مصطفى 08NoNo-12-252011ذكرحماةتريمسةانس 08NoNo-12-252011ذكرحماةتريمسةانس مصطفى مصطفى اليونس5157
08NoNo-12-2011ذكرحماةكفرزيتاسمير السيد5158
08NoNo-12-2011ذكرحماةكفرزيتاطالب الطالب5159
08NoNo-12-2011ذكرحماةموركإيھاب محمد سيف إبراھيم5160 م

 باباعمرو وجد مقتوال على طريق كفرعايا وتم التعرف على .08NoNo1-12-2011حمصباباعمروإيھاب جليدان5161
جثمانه بتاريخ 12-11

08NoNohttp://youtu.be/F8iiRhUyw2s-12-2011حمصباباعمروياسر البايريلي5162

http://youtu.be/dEa5D3oJurIشھيد في مدينة كفربطنا مجھول الھوية جمعة اضراب الكرامة09NoNo-12-2011ذكرريف دمشقكفربطنامجھول الھوية5163

09NoNohttp://youtu.be/pli6F0ySpQc-12-152011ذكر - طفلادلبمعرة النعمانھشام نعوس5201
العبدهللا5202 اول09YesNo-12-2011ذكرحلبابينمحمد http://youtuمالزم be/L9m-6V5GJUg http://youtu.be/L9m-6V5GJUgمالزم اول09YesNo-12-2011ذكرحلبابينمحمد العبدهللا5202
10NoNo-12-122011طفلادلبمعرة النعمانايمن محمدنجيب المنديل5203
10NoNo-12-452011ذكرادلبمعرة النعماناحمد دياب الحاكورة5204
10NoNo-12-172011طفلادلبمعرة النعمانوائل عبد الرحمن الكردي5205 ي
10NoNo-12-2011ذكرادلبجبل الزاويةبدر حمود5206
10NoNo-12-2011ذكردرعاموسى محمود أرشيد المسالمه5207
10NoNo-12-212011ذكردرعاالمسيفرةمنير بيومي الزعبي5208

ضا ال ل ال فذاةقا ش ا ة ا ال قة الف ف ن مجند في الفرقة الرابعة  استشھد في حمص10YesNo-12-212011ذكردرعامحجةمحمد قاسم السليم الجضاعين5209
http://youtu.be/Detp4CM1auwتحت التعذيب10NoYes-12-372011ذكرريف دمشقحرستازياد أحمد المداح5210
http://youtu.be/ak1huJiaoX4تحت التعذيب10NoYes-12-382011ذكرريف دمشقحرستاياسر ابراھيم العص5211
عفوف5212 عمر دمشقحرستادياب 282011ذكرريف 12 10NoYesالتعذيب http://youtuتحت be/6LizjpL8M6A http://youtu.be/6LizjpL8M6Aتحت التعذيب10NoYes-12-282011ذكرريف دمشقحرستادياب عمر عفوف5212
http://youtu.be/TciRu8ZpnjMاستشھد في سقبا10NoNo-12-172011ذكر - طفلريف دمشقالتلمحمد خضر الغبرة5213
10NoNohttp://youtu.be/G9IqmS8_9qA-12-2011ذكرحمصالخالديةاحمد حميد عكلة5214
10NoNohttp://youtu.be/y-12-2011ذكرحمصالبياضةاحمد مخزوم5215 5MD0wEehg pم y y_ g
10NoNohttp://youtu.be/qEjLkY0pCi4-12-2011ذكرحمصديربعلبةفؤاد جمول كنعان5216
متأثرا بجراحه10NoNo-12-362011ذكرحمصالحولةعبدالحليم عبدالرحمن بكور5217

الكردي5218 عبدالناصر زوجة الشيخ عبدالرحمن العكاري استشھدت على الحدود 10NoNo-12-2011انثىحمصتلكلخرابعة
ة لل ي5218 ر ر ا ا ب ىصخراب  2011ا 12 10NoNoاللبنانية

استشھد في الكسوة10NoNo-12-2011ذكردير الزورالكشكيةمحمد عبد الرحمن الخضر الغدير5219
10NoNohttp://youtu.be/Iv7LgfAKR94-12-252011ذكرحماةحي طريق حلبزاھر النقار5220
عثمان5221 ناھل 262011ذكرحماةإبراھيم 12 10NoNo 10NoNo-12-262011ذكرحماةإبراھيم ناھل عثمان5221
11NoNo-12-2011ذكرحماةعمر أحمد اإلبراھيم5222
11NoNo-12-2011ذكرحماةالغاب-بريديجعمر أحمد علوش5223
11NoNo-12-132011طفلحماةمجدلروزة جاسم الحميد5224 ي م ج جروز
11NoNohttp://youtu.be/_rVYGg6a-V0-12-372011ذكرحماةخنيزيراحمد محمود بدي5225
11NoNohttp://youtu.be/EPgoSY7agzQ-12-282011ذكرحماةموركيوسف أحمد القاسم5226
11NoNo-12-272011ذكرحماةموركصباح عبد الكريم تامر5227

ذ كان ذاھب لغسل كليته مع سائق التكسي جھد النعسان عندما .11NoNo1-12-2011حمصباباعمرومحمد عبد الساتر البريني5228
http://youtu.be/j3L9c6rBz3wتم اختطافھم

11NoNo-12-2011ذكرادلبكفرتخاريممحمد كوكش5229
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11NoNo-12-2011ذكرادلبكفرتخاريمماجد جبس5230
11NoNo-12-2011ذكرادلبإياد شاباش5231
11NoNo-12-2011ذكرادلبحيشمحمد احمد سلوم5232
ق5233 االز خا ش لخا 2011ذكا 12 11NNhtt // t b /MEZ81 IIZQ 11NoNohttp://youtu.be/MEZ81quIIZQ-12-2011ذكرادلبخان شيخونجھاد االزرق5233
11NoNo-12-2011ذكرادلبخان شيخونبھاء الرمضان5234
متأثرا بجراح سابقة11NoNo-12-2011ذكرحمصعز الدينعبدهللا األسعد5235
الحسين5236 ممدوح سابقة11NoNo-12-52011طفلحمصالبياضةشھد بجراح متأثرا متأثرا بجراح سابقة11NoNo-12-52011طفلحمصالبياضةشھد ممدوح الحسين5236
عام ونصف11NoNo-12-22011طفلحمصالبياضةسامر االبرش5237
من الطائفة المسيحية11NoNo-12-2011ذكرحمصبستان الديوانخالد اليازجي5238
بابا عمرو - كفرعايا / تحت التعذيب وسرقت أعضاءه11NoYes-12-452011ذكرحمصباباعمروياسر عبدالساتر البيريني5239 ي
تم ذبحه /11NoNo-12-2011ذكرحمصباب تدمرجھاد عبدالوھاب النعسان5240
سرقت أعضائه11NoNo-12-2011ذكرحمصإيھاب جليدان5241
استشھد في قرية مسعدة - ريف حماة11NoNo-12-2011ذكرحمصالبياضةوليد عليوي التركاوي5242

ل243 خ الش ا ا تزة 2011ذكال 12 ذ11 الت ت تحت التعذيب11NoYes-12-2011ذكرحمصالرستنحمزة ابراھيم الشيخ علي5243
العريضة11NoNo-12-2011ذكرحمصتلكلخمحمد يوسف الخالد5244
11NoNo-12-172011طفلدرعاطفسخالد ماجد كيوان5245

طةل http://youtuطفلل be/URZg62DGUM 11NoNohttp://youtu.be/URZg62DGUM-12-2011طفلدرعاالمحطةجھاد المصري5246
8

http://youtu.be/YbW6q0cw4EQتحت التعذيب11NoYes-12-2011ذكردرعاجاسمسامي خليل الحاري5247

د5248 زة اف شقد د 2011انثف 12 11NNhtt // t b /A6 SZZ kF Y 11NoNohttp://youtu.be/A6-SZZnkFsY-12-2011انثىريف دمشقدومافريزة صمود5248
11NoNo-12-312011ذكرريف دمشقدومازياد صالح5249
http://youtu.be/Iu_bK_g1qGgاستشھد في تلبيسة في حمص11NoNo-12-312011ذكرحمصمجھول الھوية5250
الھوية5251 اخرىفلسطينمجھول درعا11NoNo-12-2011ذكرجنسيات في استشھد االصل فلسطيني http://youtuشھيد be/Iu bK g1qGg http://youtu.be/Iu_bK_g1qGgشھيد فلسطيني االصل استشھد في درعا11NoNo-12-2011ذكرجنسيات اخرىفلسطينمجھول الھوية5251
تحت التعذيب11NoYes-12-2011ذكردرعاصيداعسيى أحمد الصباح5252
11NoNo-12-2011ذكرادلبحاسعبدالغفور عبدالحميد المصطفى5253
فلسطينية أردنية / استشھدت في دوما11NoNo-12-2011انثىجنسيات اخرىاالردنحنان البنا5254
11NoNo-12-162011ذكر - طفلريف دمشقدوماعماد معجون5255
مجند  ستشھد في ادلب12YesNo-12-2011ذكردرعاعمر عبدهللا شرف5256
12NoNohttp://youtu.be/nESrKXW6F3A-12-2011ذكرحمصباباعمروعبدالكريم الغنطاوي5257
ف5258 لط ا ا لا 2011ذكا 12 12NN 12NoNo-12-2011ذكرادلبصھيب ابراھيم  حاج لطوف5258
استشھد في سرمين12NoNo-12-2011ذكرادلباحمد ابراھيم حاج لطوف5259
12NoNohttp://youtu.be/2VE23cFf4K4-12-2011ذكرادلبالھبيطخالد أحمد العمر5260

طش افل ا اذن ش ف ف ش ا ة ن ال ن ط http://youtuفل be/W5qMMzeFS2 http://youtu.be/W5qMMzeFS2فلسطيني الجنسية / استشھد في ريف دمشق - دوما12NoNo-12-602011ذكرجنسيات اخرىفلسطينعمر خريش5261
A

من دير الزور12NoNo-12-102011ذكر - طفلريف دمشقدومامجد معجون كردوش5262
متأثرة بجراحھا12NoNo-12-582011انثىحمصالحولةمھدية دياب المرعي5263

ذةف 12NoNohttp://youtu.be/alUQ6Bh2C7o-12-502011ذكرحمصتيرمعلةفاروق محمد الشامي5264
12NoNohttp://youtu.be/alUQ6Bh2C7o-12-472011ذكرحمصتيرمعلةسعد الدين بكور5265
12NoNohttp://youtu.be/alUQ6Bh2C7o-12-2011انثىحمصتير معلةفوزية محمد الشامي5266
دودي5267 فاضل الدريباحمد 2011ذكرحمصباب 12 12NoNo 12NoNo-12-2011ذكرحمصباب الدريباحمد فاضل دودي5267
12NoNo-12-2011انثىحمصباباعمروسھيلة جنيد5268
12NoNo-12-2011ذكر - طفلحمصباباعمروعبدالھادي الحلواني5269
طفلحمصباباعمروحسن حاتم الدھب5270 - متأثر بجراحه12NoNo-12-132011ذكر 5 ب70 م رون ب لصب بجر30NoNoر ر
http://youtu.be/QMsMXfNEfCkمتأثر بجراحه12NoNo-12-252011ذكرحمصباباعمرومحمد طه وشاح5271
مساعد أول12YesNo-12-2011ذكرحمصقرية المخرم التحتانيعبدالباسط الخالد5272
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&http://youtu.be/LcxZxCVk6vQقصف عشوائي12NoNo-12-2011حمصباباعمرومروان الحلواني5273
feature=youtu.be

http://youtu.be/j3bZsDce1i0عاما  استشھد متأثرا بجراحه بقنبلة مسمارية 12NoNo13-12-2011حمصباباعمروحسن الذھب5274
علوان5275 2011ذكرحماةبسام 12 12NoNo 12NoNo-12-2011ذكرحماةبسام علواني5275
12NoNo-12-2011ذكرحماةحلفاياعبدهللا غازي البارودي5276
12NoNo-12-2011ذكرحماةحلفايامحمد أحمد البارودي5277
13NoNohttp://youtu.be/m3UMjLiU3E4-12-2011ذكرحماةالمحطةمحمد صالح المدني5278 ي pرح y j
13NoNohttp://youtu.be/8wP6jM7zbek-12-2011ذكرحماةعقيرباتوليد علو التركاوي5279
http://youtu.be/_WinDpJR_Icتحت التعذيب13NoYes-12-2011ذكرحماةكفرنبودةمحمود عبد الرحمن اليوسف5280
13NoNo-12-2011ذكرحماةالضاھريةمحمود الطيباني5281

ذ 13NoNo-12-2011ذكرحماةغازي سرور5282
13NoNo-12-302011ذكرحماةموركمصطفى وليد الحمود5283
13NoNo-12-2011ذكرحماةطيبة التركيوليد المحمد5284
الفارس5285 التركنوفه 2011انثحماةطيبة 12 13NoNo 13NoNo-12-2011انثىحماةطيبة التركينوفه الفارس5285
13NoNohttp://youtu.be/dlIKF0FBbo0-12-2011ذكردير الزورايمن كردوش معجون5286

رسول5287 بركل 13YesNo-12-2011ذكرحلبكوبانيفرھاد
استشھد 
بدرعا ول5287 ل ر ير بر 2011ربوب 12 13YesNoر ب
 

استشھد في 
ادلب
 

13NoNo-12-2011ذكرجنسيات اخرىتركيةمنير محمد دوالر5288
 

تركي الجنسية ويحمل جنسية 
سعودية

 

http://youtu.be/ve-paDlha8I

 
 

تحت التعذيب13NoYes-12-2011ذكرحمصالحولةسليمان اسماعيل الرجب5289
في وھو النار عليه اطلق - الكريمة المسيحية الطائفة من

13NoNo-12-2011ذكرحمصباب السباعسامي مخول5290
ي  و  ر و ي  ق  ري   ي  ي ن  

سيارته  استشھد واصيبت بنته ولم يفلح شباب باب السباع من 
انقاذه كما يظھر الفيديو

http://youtu.be/qJjVy6flyGs

http://youtu.be/Gv9707_dkbIمن الطائفة المسيحية الكريمة13NoNo-12-2011ذكرحمصبستان الديوانجورج غرام5291
13NoNo-12-2011ذكرحمصالبياضةعبدالحميد فرج العسكر5292
13NoNo-12-2011ذكردرعاعقربامالك عيسى العوادت5293
أبو انس13NoNo-12-2011ذكردرعانوىنعيم الراجح5294
د5295 د عانن 2011ذكد 12 13NNف خش أ أبو خشريف13NoNo-12-2011ذكردرعانوىنعيم محمد سعد5295
13NoNo-12-2011ذكرادلبكفريحمولدياب عبداللطيف دياب5296
13NoNo-12-2011ذكرادلبكفريحمولعبداللطيف  محمد دياب5297
دياب5298 محمد 13NoNo-12-2011ذكرادلبكفريحمولمھران ب5298 ي ن   ولھر 2011ربري 12 13NoNo
13NoNo-12-2011ذكرادلبكفريحمولذوالفقار مصباح دياب5299
13NoNo-12-2011ذكرادلبكفريحمولاحمد مصباح العمر5300
13NoNo-12-2011ذكرادلبكفريحمولحذيفة عمر دياب5301
13NoNohttp://youtu.be/xaMgGxUjYyk-12-2011ذكرادلبكفريحمولياسين نايف ياسين5302
13NoNo-12-2011ذكرادلبكفريحمولرواد محمد حساني5303
13NoNo-12-2011ذكرادلبكفريحمولإياد عبداللطيف دياب5304
ال5305 ان ل ا د عل لد 2011ذكادلكف 12 13NN 13NoNo-12-2011ذكرادلبكفريحمولمحمد علي دياب سليمان الرجب5305
13NoNo-12-2011ذكرادلبكفريحمولطاھر صالح حسين5306
13NoNo-12-2011ذكرادلبكفريحمولدواوود محمد5307
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طبيب13NoNo-12-2011ذكرادلبمعرة مصرينمحمد عادل نزير5308
13NoNohttp://youtu.be/hUg-EU7x4rs-12-2011ذكرادلبمعرة مصريناحمد حمدو فلفلة5309
13NoNo-12-2011ذكرادلبمعرة مصرينمحمد البرغي5310
قاض5311 لةاز 2011ذكا 12 13NNhtt // t b /fXh 7MM8 EA 13NoNohttp://youtu.be/fXhz7MM8aEA-12-2011ذكرادلبمعرة مصرينمازن قاضي5311
13NoNo-12-2011ذكرادلبعبدالرحمن الرحابي5312
13NoNohttp://youtu.be/tmjKienEi4E-12-2011ذكرادلبھاشم سليمان5313
حمدون5314 ابراھيم 13NoNo-12-2011ذكرادلبايمن 13NoNo-12-2011ذكرادلبايمن ابراھيم حمدون5314
13NoNo-12-2011ذكرادلبحامد حسن حمدون5315
13NoNo-12-2011ذكرادلبحسن محمد زكور5316
لنقص في الدواء وعدم توفر عالج14NoNo-12-222011ذكرحمصالحولةدحام صالح بكور5317 ح جم م ي
متأثرا بجراحه14NoNo-12-2011ذكرحمصديربعلبةجمعة الصقار الخالدي5318
متأثرا بجراحه التي اصيب بھا في ساحة الحاج عاطف14NoNo-12-2011ذكرحمصمحمد عبدالرزاق مندو5319
http://youtu.be/SYxXKgwXjkoمتأثرا بجراحه التي اصيب بھا في ساحة الحاج عاطف14NoNo-12-122011طفلحمصالبياضةمحمد زكي مراد5320

ال321 اضةال 2011ذكال 12 14 14NoNo-12-2011ذكرحمصالبياضةرسالن عبدالحي5321
االنشاءات - شارع البرازيل14NoNo-12-2011ذكرحمصاالنشاءاتمجھول الھوية5322
االنشاءات - شارع البرازيل14NoNo-12-2011ذكرحمصاالنشاءاتمجھول الھوية5323
النجار5324 عبدالكريم قناصة14NoNo-12-182011ذكرحمصالقصورعبدالوھاب رصاصة رصاصة قناصة14NoNo-12-182011ذكرحمصالقصورعبدالوھاب عبدالكريم النجار5324
http://youtu.be/liHizwBUf-Qتحت التعذيب14NoYes-12-252011ذكرحمصباباعمروعبدهللا حسين مخزوم5325
14NoNo-12-452011ذكرحمصباباعمروعبدالمجيد الخراز5326
14NoNo-12-2011انثىحمصالخالديةھناء االكشر5327 ى
14NoNo-12-2011ذكردمشقجوبرھشام قويدر5328
14NoNo-12-2011ذكردمشقجوبرخالد العجوز5329
عراقية الجنسية استشھدت في الزبداني14NoNo-12-2011انثىجنسيات اخرىالعراقزبيده الكبيسي5330

ة ال شلل ةالقا اةذال ف تش ا ش ة ا طال طالب بجامعة دمشق استشھد بريف حماة14NoNo-12-2011ذكرالحسكةالقامشليمجھول الھوية5331
طالب بجامعة دمشق استشھد بريف حماة14NoNo-12-2011ذكرالحسكةالقامشليمجھول الھوية5332
طالب بجامعة دمشق استشھدت  بريف حماة14NoNo-12-2011انثىالحسكةالقامشليشيرين شباب ناصر5333

ةذ ف ة http://youtuط be/UQRZN4cRdD http://youtu.be/UQRZN4cRdDطالب ھندسة كھرباء في جامعة دمشق14NoNo-12-2011ذكردرعاتسيلعلي حسين النعسان5334
A

14NoNo-12-2011ذكردرعابصر الحريرمحمد يوسف عقيل العليان الحريري5335
14NoNo-12-2011ذكرادلبطعومعبدالقادر رضوان لطوف5336
14NoNo-12-2011ذكرادلبمعرتمصرينتامر ياسر معمار5337
14NoNo-12-2011ذكرادلبمعرتمصرينمحمد جمال بيطار5338
14NoNohttp://youtu.be/SQhlmJJIn3U-12-2011ذكرادلبمعرتمصرينعماد ادريس5339
زيدان5340 ن قةاي 2011ذكال 12 14YNص ح ف تشھد ا جند مجند  استشھد في حمص14YesNo-12-2011ذكرالرقةايمن زيدان5340

اعتقل قبلھا بعشرة أيام وقضى تحت التعذيب متزوج ولديه طفلة 14NoYes-12-312011ذكرالالذقيةعمر عبدالعزيز العبسي5341
- مدرس لغة انكليزية

المحمد5342 محمد الزورالجورةابراھيم 14NoNohttp://youtu.be/Z2C4U553lp8-12-2011ذكردير يم  5342 زورجوربر 2011رير  12 14NoNohttp://youtu.be/Z2C4U553lp8
14NoNo-12-2011ذكرادلبسرمينعبدالرزاق شعار5343
14NoNo-12-412011ذكرحماةشارع العلمينطالل سليمان عرواني5344
14NoNo-12-2011ذكرحماةالصبورةجوھر محمد جوھر5345
14NoNohttp://youtu.be/toad6N95jM0-12-2011ذكرحماةالحميديةغاندي القطيني5346
14NoNohttp://youtu.be/gSi0S7qUQ7g-12-302011ذكرحماةالشرقيةمحمد مصطفى شقيع5347
14NoNo-12-2011ذكرحماةالحميديةمحمد كمش5348
قا5349 د ةا 2011ذكاةالضاھ 12 14NN 14NoNo-12-2011ذكرحماةالضاھريةاحمد قاسم5349
14NoNo-12-2011ذكرحماةالحميديةزاھر غالييني5350
14NoNo-12-2011ذكرحماةالحميديةمنار دموش5351
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14NoNo-12-402011ذكرحماةالشيحةخالد أحمد األسعد5352
14NoNo-12-232011ذكرحماةخطابعدنان عبد الغني المحمود5353
14NoNo-12-242011ذكرحماةخطابصفوان رياض الشاذلي5354
الخ5355 ا قإ ض ال ة 352011ذكاةقل 12 14NN 14NoNo-12-352011ذكرحماةقلعة المضيقإبراھيم محمود الخيرو5355
14NoNo-12-322011ذكرحماةقلعة المضيقمحمود مصطفى الخيرو5356
15NoNohttp://youtu.be/WKpZKzJo2Ec-12-92011طفلة - انثىحماةاميرة االحمد5357
الداعور5358 محمد التعذيب15NoYes-12-502011ذكرحماةخطابطه تحت تحت التعذيب15NoYes-12-502011ذكرحماةخطابطه محمد الداعور5358
مجند رفض إطالق النار على المدنيين15YesNo-12-2011ذكردرعاعبدالرزاق زقزوق5359
مجند رفض إطالق النار على المدنيين15YesNo-12-2011ذكردرعامحمد سمير البرادعي5360
مجند رفض إطالق النار على المدنيين15YesNo-12-2011ذكردرعامحمد صالح المدني5361 ي ح
مھندس - تحت التعذيب15NoYes-12-2011ذكردرعاابطعمعمر محمد نصيرات5362

جندي منشق استشھد متأثرا بجراحه اثر أنفجار لغم امام احد 15YesNo-12-2011ذكرريف دمشقمضاياسيف الدين علي سيف الدين5363
المنازل

ال ا اك الن لة شذكا ف تظا ال ل النا إطال فض ن جندي  رفض إطالق النارعلى المتظاھرين في دمشق15YesNo-12-212011ذكرادلبمعرة النعمانكرم بن احمد الدبيبي5364
15NoNohttp://youtu.be/aanfFjjtDUQ-12-2011ذكرادلبمعرتمصرينحسن أحمد سالم معمار5365
تحت التعذيب15NoYes-12-292011ذكرحمصالحولةكمال محمد ابراھيم العلي5366
الساطي5367 قناص15NoNo-12-402011ذكرحمصالحولةجعفر برصاص برصاص قناص15NoNo-12-402011ذكرحمصالحولةجعفر الساطي5367
15NoNohttp://youtu.be/LrieiNTo1RY-12-552011ذكرحمصالقصيريحيى شمس الدين5368
15NoNo-12-2011ذكرحمصالقصيرحمزة خالد عامر5369
15NoNo-12-2011ذكرحمصكرم الزيتونعيد محمد سراج5370 مج
تحت التعذيب15NoYes-12-2011ذكرالحسكةقرية الحريشةاحمد حواس الحريش الشمري5371
15NoNohttp://youtu.be/FuPpOY9wufI-12-162011ذكر - طفلريف دمشقالھامةعبدالحميد الكيالني5372
متأثرا بجراح الجمعة الماضية16NoNo-12-252011ذكرحمصالقصيراحسان تحسين عمار5373

ا ن الة اانثا ا ة أث متأثرة بجراحھا16NoNo-12-2011انثىحمصباب الدريبروحية جنيات5374
16NoNo-12-332011ذكرحمصباب الدريبوائل تيسير سالمة5375
16NoNo-12-2011ذكرحمصديربعلبةعمر الياسين5376

الوالده عمليه إجراء من األمن قوات منعتھا بتوأم حامل امرأة امرأة حامل بتوأم   منعتھا قوات األمن من إجراء عمليه الوالده 16NoNo-12-2011انثىحمصالحولةنسرين علي طوقتلي5377
وأعادتھا من على الحاجز األمني

الطبيب16NoNo-12-2011ذكرحمصالقصورمصطفى الحجازي5378
16NoNo-12-2011ذكرحمصديربعلبةمحمد مزيد العكيدي5379 ي
قتل في دير بعلبا قنصا16NoNo-12-232011ذكرحمصقرية الدار الكبيرةعبدالمالك عبدهللا الجدعان5380
16NoNo-12-502011ذكرحمصالخالديةھاشم حسون5381
وجدت تحت جسر بعد المشفى الوطني16NoNo-12-452011انثىحمصالقصيرمريم محمد سيمان سويد5382

شق ذف 16NoNo-12-2011ذكرريف دمشقسقبااحمد ممتاز صھيون5383
16NoNohttp://youtu.be/Syla6e_IOLs-12-2011ذكردرعاالحراكمحمد عبد المولى قداح5384
16NoNo-12-142011طفلدرعاجاسماحمد سليمان محمود زايد الصلخدي5385
الحريري5386 قاسم الحريرداوود 2011ذكردرعابصر 12 16NoYesناري بطلق مصابا خطفه بعد التعذيب http://youtuتحت be/l6ng9tPZDoI http://youtu.be/l6ng9tPZDoIتحت التعذيب بعد خطفه مصابا بطلق ناري16NoYes-12-2011ذكردرعابصر الحريرداوود قاسم الحريري5386

16NoNohttp://youtu.be/MaAAXTyqgb8-12-2011ذكرادلبكفرتخاريمبالل جبس5387

العوض5388 حسين اخرىلبنانمحمد 2011ذكرجنسيات 12 16NoNo لبناني الجنسية استشھد على الحدود السورية اللبنانية اثر انفجار لغم16NoNo-12-2011ذكرجنسيات اخرىلبنانمحمد حسين العوض5388
16NoNo-12-152011طفلحماةزكريا مطر5389
16NoNo-12-2011ذكرحماةمعزرافعماد أمين الرحمون النعيمي5390
اشا5391 اضا 2011ذكاةال 12 16NN 16NoNo-12-2011ذكرحماةالبياضامير موسى باشا5391
تحت التعذيب16NoYes-12-2011ذكرحماةحلفايامحمد احمد حاويدة5392
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توفي اثر منع الحاجز لوالديه من الخروج من مخيم العائدين في 17NoNo-12-22011طفلحمصمخيم العائدينيزن ساليمة5393
حمص

رصاص قناص17NoNo-12-2011حمصباباعمروغسان ماھر  خانكان5394

معاقة عقليا  استشھدت اثر تعرض منزل اھلھا لقذيفة مدفعية17NoNo-12-72011انثى - طفلةحمصالحولةبراءة زھري بكور5395

17NoNohttp://youtu.be/CF2h9PCtstk-12-272011ذكرحمصالحولةمؤيد محمد نور القاسم5396
العلي5397 17NoNo-12-352011انثىحمصالقصيرحمية 17NoNo-12-352011انثىحمصالقصيرحمية العلي5397
17NoNohttp://youtu.be/ZndVfbZP6Qg-12-2011ذكرحمصالقصيرمحمد غازي شحادة5398
http://youtu.be/ivcvJELdJiYرجل مسن قضى تحت التعذيب17NoYes-12-2011ذكرحمصحي عشيرةطالل عبد الكافي5399
http://youtu.be/9fi89H9bzuAبرصاص قناص17NoNo-12-2011ذكرحمصالوعرمحمد جمال العلي5400 pي y
17NoNo-12-2011ذكرحمصالبياضة   دوار القاھرةعصام العبدهللا5401
http://youtu.be/BHTBqsn-NN8رقيب استشھد في إدلب   جبل الزاوية من كتيبة الشھداء17YesNo-12-2011ذكرحمصعالء يحيى5402
17NoNo-12-2011ذكرحمصالخالديةعبداالله عاطف عاصي5403

ا ط ةال ذكالخال 17NoNo-12-2011ذكرحمصالخالديةعبدالصمد محمد  طياوي5404
17NoNohttp://youtu.be/EJf3nb95w08-12-2011ذكرحمصالقصيرعصام عباس5405
17NoNohttp://youtu.be/YldIoaUhncU-12-2011ذكرحمصالقصيرحسن مطر5406
العتر5407 17NoNo-12-2011ذكرحمصالقصيرمحمد 17NoNo-12-2011ذكرحمصالقصيرمحمد العتر5407
17NoNo-12-2011ذكرحمصديربعلبةحمدو العيفل5408
امن سياسي  رفض إطالق النار على المتظاھرين17YesNo-12-2011ذكردرعابصرى الشامايمن سويدان5409
استشھد في كفرشمس17NoNo-12-2011ذكردرعاغباغبعبدهللا سلوم5410 يم
استشھد في كفرشمس17NoNo-12-2011ذكردرعاغباغبكتيبة الخضر5411
استشھد في كفرشمس17NoNo-12-2011ذكردرعاغباغبفاضل خطاب5412
استشھد في كفرشمس17NoNo-12-2011ذكردرعاغباغباحمد الحميد5413

ال اغالل شذاغ ف ف ش ا استشھد في كفرشمس17NoNo-12-2011ذكردرعاغباغببالل الحميد5414
http://youtu.be/nyM81nfk1Owاستشھد في كفرشمس17NoNo-12-2011ذكردرعاغباغبمحمد الحميد5415
استشھد في كفرشمس17NoNo-12-2011ذكردرعاغباغبفاضل عباس5416
عباس5417 2011ذكردرعاغباغباحمد 12 17NoNoكفرشمس في استشھد استشھد في كفرشمس17NoNo-12-2011ذكردرعاغباغباحمد عباس5417

17NoNohttp://youtu.be/YWhN8mJMk4c-12-2011ذكر - طفلادلبكفر سجنهضرار تركي الزريق5418

17NoNo-12-2011ذكرادلبكفرسجنةفاطمة بدر الدياب5419
17NoNo-12-2011ذكرادلبجبل الزاويةموسى الھرموش5420
جبل الزاوية  خال قائد الجيش الحر رياض االسعد17NoNo-12-802011ذكرادلبابديتايوسف عارف األسعد5421

مقدم  استشھد في ادلب بعد كشف االمن السياسي عن نيته في 17YesNo-12-2011ذكرادلباحمد فارس5422
http://youtu.be/HMHEQy9hkBgاالنشقاق pاالنشقاق y y g

17NoNohttp://youtu.be/y1NAAOOWdjk-12-2011ذكرادلبسراقبمطيع حاج موسى5423

17NoNo-12-162011طفلدير الزوراغيد العمري5424 ي
17NoNohttp://youtu.be/4VjtXBEArxg-12-192011ذكرريف دمشقالزبدانيحسام محمد خير الذھب5425
لقبه ابو العالء استشھد في كفرشمس درعا17NoNo-12-2011ذكردمشقلقبه ابو العالء5426
الحدود اللبنانية السورية   قرية عرسال  لبناني الجنسية17NoNo-12-222011ذكرجنسيات اخرىلبنانخالد علي الفليطي5427

نة انثالقا 17NoNo-12-2011انثىحمصالقصيرامنة سويد5428
17NoNo-12-2011ذكرحمصالقصيرتاج سليمان سويد5429
17NoNo-12-2011ذكرحمصالقصيرسليمان قرقوز أبو أحمد5430
خانكان5431 ماھر http://youtuصيدالني17NoNo-12-2011ذكرحمصالقصيرغسان be/KWp8IG6isIE http://youtu.be/KWp8IG6isIEصيدالني17NoNo-12-2011ذكرحمصالقصيرغسان ماھر خانكان5431
18NoNo-12-422011ذكرحمصالقصيرمصطفى زكريا عمار5432
18NoNohttp://youtu.be/RSxtA8_zmho-12-532011ذكرحمصتلبيسةطاھر ابراھيم المروان5433
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قرية البجاجية18NoNo-12-42011طفلحمصالقصيرھادي فندي5434
18NoNo-12-582011ذكرحمصالحولةعبدالعزيز شريف اسماعيل5435
بسبب منعھا من أخذ العالج والوصول للمستشفى18NoNo-12-2011انثىحمصالحولة- تل ذھبعسيرة العمر5436
ال5437 2011ذكالغنطنا 12 18NYذ الت ت httت // t b / 8 X5W7 Y http://youtu.be/ycq8pX5W7nYتحت التعذيب18NoYes-12-2011ذكرحمصالغنطوعدنان محمد الصويص5437
18NoNohttp://youtu.be/KRhO6qa0Bxo-12-342011ذكرحمصجب الجندليحسام حوري تميم5438
18NoNo-12-2011ذكرحمصالبياضةامير العبسي5439
مطلق5440 18NoNohttp://youtu-12-2011ذكرحمصتدمرتامر be/E3Ms0K0-IL8 18NoNohttp://youtu.be/E3Ms0K0-12-2011ذكرحمصتدمرتامر مطلق5440 IL8
18NoNo-12-2011ذكرحمصالبياضةمحمد حسام النشيواتي5441
18NoNohttp://youtu.be/IYvZetbOPDM-12-2011ذكردير الزورالحميديةمالك عدنان الشريف5442
18NoNohttp://youtu.be/hhkXsBYPckEp-12-2011ذكردير الزورمحمد سعيد السجر5443 y
كفرشمس18NoNo-12-2011ذكردرعاغباغباحمد ماوردي5444
18NoNohttp://youtu.be/pq3lwQ5IsPY-12-2011ذكرادلبمتأثرا بجراحهرمزي جري5445
18NoNo-12-272011ذكرادلبابلينحكمت بن يحيى الخلف5446

ا44 ف ل ال لال 2011ذكا 12 ن18 ال المجند18YesNo-12-2011ذكرادلبحاسعلي عبدالحليم فرحات5447
18NoNo-12-2011ذكرادلبكفرنبلاحمد محمود رجب السويد5448
http://youtu.be/JleE6F068mwخالد ابراھيم الفشتوك(الريا)18NoNo-12-2011ذكرادلبكفرنبلخالد ابراھيم الفشتوك5449
بركات5450 18NoNohttp://youtu-12-2011ذكرادلبحزاريناحمد be/JleE6F068mw 18NoNohttp://youtu.be/JleE6F068mw-12-2011ذكرادلبحزاريناحمد بركات5450
البارة  استشھد في سراقب18NoNo-12-2011ذكرادلبجبل الزاويةياسر عبيد5451
18NoNohttp://youtu.be/A8L_WYNtKvU-12-492011ذكرادلبمعرة النعمانوليد توفيق الحرامي5452
19NoNohttp://youtu.be/3wSNRcfhcbo-12-2011ذكردير الزورالقوريةمحمود الحاج محمد العبد الباري5453 ي pج y

19NoNohttp://youtu.be/kd6z5KNGDmQ-12-2011ذكردير الزورالقوريةعبدالوھاب الجساس5454

تم سحله في الشارع بعد استشھاده19NoNo-12-2011ذكردير الزورالقوريةمجھول الھوية5455
الحشيش5456 أنور 2011ذكردرعازيزونخالد 12 19NoNo 19NoNo-12-2011ذكردرعازيزونخالد أنور الحشيش5456
19NoNohttp://youtu.be/S6tFtYBMJp0-12-2011ذكردرعابلدة عتمانبسام الصبيحي5457
19NoNo-12-2011انثىدرعاالحراكفيزية الكسابرة5458
القداح5459 العارف 19NoNo-12-2011ذكردرعاالحراكصالح ح5459 ر  2011رررح  12 19NoNo
19NoNo-12-2011ذكردرعاالحراكبدر ناصر القداح5460
19NoNo-12-2011ذكردرعاالحراكياسر عبدالمجيد القداح5461
19NoNo-12-2011ذكردرعاالحراكعمر محمد البلوط5462
19NoNohttp://youtu.be/XfNvZ_Lvk5Y-12-2011ذكردرعاالحراكزياد مثقال عسكر5463
19NoNo-12-2011ذكردرعاالحراكعبدالكريم حسن عساف5464
19NoNo-12-2011ذكردرعاالحراكسليم حسن قومان5465
ات5466 ال ال فايز اكنعي عاالح 2011ذكد 12 19NN 19NoNo-12-2011ذكردرعاالحراكنعيم فايز السالمات5466
19NoNo-12-2011ذكردرعاالحراكخالد أحمد ابو صافي5467
19NoNo-12-2011ذكردرعاالحراكسيمون أديب الكسابرة5468
عمار5469 محمد التعذيب19NoYes-12-402011ذكردرعانمرقاسم تحت دمشق في استشھد ر5469 402011رررم   12 19NoYesيب ق     ي  ھ 
المقدم19YesNo-12-2011ذكرالحسكةعمار الھفل5470
عساكر منشقين تمت تصفيتھم 19YesNo7-12-2011ذكرالحسكةمجھول الھوية5471
19NoNo-12-2011ذكرحلبباب النيربمن عائلة نعيمة5472
19NoNo-12-232011ذكرادلبسراقبباسل محمد حسين الجرود5473
19NoNo-12-152011طفلادلبسراقبمحمد محمود قسوم5474
19NoNo-12-122011طفلادلبكنصفرةوائل علي الھشوم5475
ف5476 ل الخل دهللا ةع ف 2011ذكادلكن 12 19NN 19NoNo-12-2011ذكرادلبكنصفرةعبدهللا الخليل يوسف5476
19NoNo-12-2011ذكرادلبكنصفرةاحمد عفلوك5477
19NoNo-12-2011ذكرادلبكنصفرةوليد عبدو األمين5478
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19NoNo-12-2011ذكرادلبكنصفرةاحمد اسماعيل الشيخ5479
جبل الزاوية19NoNo-12-2011ذكرادلبابلينعلى ممدوح ھرموش5480
جبل الزاوية19NoNo-12-2011ذكرادلبابلينمحمد عبدالكريم الھرموش5481

ت نة ال نشق ك 72 ة ف ت ت ت تمت تصفية 72 عسكري منشق بعد ھروبھم الى مدجنة وتم 19YesNo-12-2011ذكرادلبكنصفرةمجھول الھوية5482
قصفھا

استشھد في الميدان19NoNo-12-2011ذكردمشقالكسوةمحمد حسين ھزاع5483
السمان5484 أيھم 19NoNohttp://youtu-12-202011ذكردمشقالميدانمحمد be/F-sOgXw-UmU 19NoNohttp://youtu.be/F-sOgXw-UmU-12-202011ذكردمشقالميدانمحمد أيھم السمان5484
اختطف ووجد مقتوال19NoNo-12-282011ذكرحمصباباعمروھيثم أحمد قبجي5485
19NoNo-12-2011ذكرحمصعشيرةعبدالناصر سليم5486
19NoNo-12-2011ذكرحمصجب الجندليعزمي عبدالعال الحاج يونس5487 ج يي
19NoNo-12-2011ذكرحمصكرم الزيتونرياض القصاب5488
19NoNohttp://youtu.be/h-ZxCtqL-U0-12-252011ذكرحمصالبياضةخالد الخولي5489
19NoNo-12-822011ذكرحمصالحولةسعيد الفحيص5490

ات نش ل ل تال الز ذكك 19NoNo-12-2011ذكرحمصكرم الزيتونعبدالجليل نشيواتي5491
19NoNo-12-2011ذكرحمصكرم الزيتوناحمد الطارحي5492
19NoNo-12-2011ذكرحمصباباعمروعلي الفقير5493
سالم5494 الستيناديب 19NoNo-12-2011ذكرحمصشارع 19NoNo-12-2011ذكرحمصشارع الستيناديب سالم5494
19NoNo-12-2011ذكرحمصشارع الستينسليمان الدريعي5495
19NoNo-12-2011ذكرحمصشارع الستيناحمد الدريعي5496
معساكر منشقين تمت تصفيتھم 19YesNo7-12-2011ذكرالحسكةمجھول الھوية5497
عساكر منشقين تمت تصفيتھم 19YesNo7-12-2011ذكرالحسكةمجھول الھوية5498
عساكر منشقين تمت تصفيتھم 19YesNo7-12-2011ذكرالحسكةمجھول الھوية5499
عساكر منشقين تمت تصفيتھم 19YesNo7-12-2011ذكرالحسكةمجھول الھوية5500

ة ال ةل فذال نشق ا عساكر منشقين تمت تصفيتھم 19YesNo7-12-2011ذكرالحسكةمجھول الھوية5501
عساكر منشقين تمت تصفيتھم 19YesNo7-12-2011ذكرالحسكةمجھول الھوية5502

تمت تصفية 72 عسكري منشق بعد ھروبھم الى مدجنة وتم 19YesNo-12-2011ذكرادلبكنصفرةمجھول الھوية5503
قصفھاقصفھا

تمت تصفية 72 عسكري منشق بعد ھروبھم الى مدجنة وتم 19YesNo-12-2011ذكرادلبكنصفرةمجھول الھوية5504
قصفھا

ة5505 الھ ل ةھ ف 2011ذكادلكن 12 19YN تمت تصفية 72 عسكري منشق بعد ھروبھم الى مدجنة وتم م19YesNo-12-2011ذكرادلبكنصفرةمجھول الھوية5505 ى ھم ق ي
قصفھا

تمت تصفية 72 عسكري منشق بعد ھروبھم الى مدجنة وتم 19YesNo-12-2011ذكرادلبكنصفرةمجھول الھوية5506
قصفھا

ة ة تمت تصفية 72 عسكري منشق بعد ھروبھم الى مدجنة وتم 19YesNo-12-2011ذكرادلبكنصفرةمجھول الھوية5507
قصفھا

تمت تصفية 72 عسكري منشق بعد ھروبھم الى مدجنة وتم 19YesNo-12-2011ذكرادلبكنصفرةمجھول الھوية5508
قصفھاقصفھا

تمت تصفية 72 عسكري منشق بعد ھروبھم الى مدجنة وتم 19YesNo-12-2011ذكرادلبكنصفرةمجھول الھوية5509
قصفھا

ة5510 ال ةل ف لكن 2011ذكا 12 19YN تمت تصفية 72 عسكري منشق بعد ھروبھم الى مدجنة وتم م19YesNo-12-2011ذكرادلبكنصفرةمجھول الھوية5510 و ج ى روبھم ب ق ري ي
قصفھا

تمت تصفية 72 عسكري منشق بعد ھروبھم الى مدجنة وتم 19YesNo-12-2011ذكرادلبكنصفرةمجھول الھوية5511
قصفھا

ة ة تمت تصفية 72 عسكري منشق بعد ھروبھم الى مدجنة وتم 19YesNo-12-2011ذكرادلبكنصفرةمجھول الھوية5512
قصفھا
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تمت تصفية 72 عسكري منشق بعد ھروبھم الى مدجنة وتم 19YesNo-12-2011ذكرادلبكنصفرةمجھول الھوية5513
قصفھا

الھوية5514 تمت تصفية 72 عسكري منشق بعد ھروبھم الى مدجنة وتم 19YesNo-12-2011ذكرادلبكنصفرةمجھول
ا ف ق ھوي5514 2011ربرجھول  12 19YesNoقصفھا

تمت تصفية 72 عسكري منشق بعد ھروبھم الى مدجنة وتم 19YesNo-12-2011ذكرادلبكنصفرةمجھول الھوية5515
قصفھا

وتم مدجنة الى ھروبھم بعد منشق عسكري 72 تصفية تمت تمت تصفية 72 عسكري منشق بعد ھروبھم الى مدجنة وتم 19YesNo-12-2011ذكرادلبكنصفرةمجھول الھوية5516
قصفھا

تمت تصفية 72 عسكري منشق بعد ھروبھم الى مدجنة وتم 19YesNo-12-2011ذكرادلبكنصفرةمجھول الھوية5517
قصفھا

تمت تصفية 72 عسكري منشق بعد ھروبھم الى مدجنة وتم 19YesNo-12-2011ذكرادلبكنصفرةمجھول الھوية5518
قصفھا

الھوية5519 تمت تصفية 72 عسكري منشق بعد ھروبھم الى مدجنة وتم 19YesNo-12-2011ذكرادلبكنصفرةمجھول
ا ف ق ھوي5519 2011ربرجھول  12 19YesNoقصفھا

تمت تصفية 72 عسكري منشق بعد ھروبھم الى مدجنة وتم 19YesNo-12-2011ذكرادلبكنصفرةمجھول الھوية5520
قصفھا

وتم مدجنة ال ھروبھم بعد منشق عسكري 72 تصفية تمت تمت تصفية 72 عسكري منشق بعد ھروبھم الى مدجنة وتم 19YesNo-12-2011ذكرادلبكنصفرةمجھول الھوية5521
قصفھا

تمت تصفية 72 عسكري منشق بعد ھروبھم الى مدجنة وتم 19YesNo-12-2011ذكرادلبكنصفرةمجھول الھوية5522
ھقصفھا

تمت تصفية 72 عسكري منشق بعد ھروبھم الى مدجنة وتم 19YesNo-12-2011ذكرادلبكنصفرةمجھول الھوية5523
قصفھا

الھوية5524 تمت تصفية 72 عسكري منشق بعد ھروبھم الى مدجنة وتم 19YesNo-12-2011ذكرادلبكنصفرةمجھول
ف ق ھوي5524 برةجھول ا 2011را 12 19YesNoقصفھا

تمت تصفية 72 عسكري منشق بعد ھروبھم الى مدجنة وتم 19YesNo-12-2011ذكرادلبكنصفرةمجھول الھوية5525
قصفھا

وتم مدجنة ال ھروبھم بعد منشق عسكري 72 تصفية تمت تمت تصفية 72 عسكري منشق بعد ھروبھم الى مدجنة وتم 19YesNo-12-2011ذكرادلبكنصفرةمجھول الھوية5526
قصفھا

تمت تصفية 72 عسكري منشق بعد ھروبھم الى مدجنة وتم 19YesNo-12-2011ذكرادلبكنصفرةمجھول الھوية5527
ھقصفھا

تمت تصفية 72 عسكري منشق بعد ھروبھم الى مدجنة وتم 19YesNo-12-2011ذكرادلبكنصفرةمجھول الھوية5528
قصفھا

الھوية5529 تمت تصفية 72 عسكري منشق بعد ھروبھم الى مدجنة وتم 19YesNo-12-2011ذكرادلبكنصفرةمجھول
ق قصفھا19YesNo-12-2011ذكرادلبكنصفرةمجھول الھوية5529

تمت تصفية 72 عسكري منشق بعد ھروبھم الى مدجنة وتم 19YesNo-12-2011ذكرادلبكنصفرةمجھول الھوية5530
قصفھا

وت مدجنة ال ھروبھ بعد منشق كري ع 72 تصفية تمت تمت تصفية 72 عسكري منشق بعد ھروبھم الى مدجنة وتم 19YesNo-12-2011ذكرادلبكنصفرةمجھول الھوية5531
قصفھا

تمت تصفية 72 عسكري منشق بعد ھروبھم الى مدجنة وتم 19YesNo-12-2011ذكرادلبكنصفرةمجھول الھوية5532
ھقصفھا

تمت تصفية 72 عسكري منشق بعد ھروبھم الى مدجنة وتم 19YesNo-12-2011ذكرادلبكنصفرةمجھول الھوية5533
قصفھا

الھوية5534 تمت تصفية 72 عسكري منشق بعد ھروبھم الى مدجنة وتم 19YesNo-12-2011ذكرادلبكنصفرةمجھول قصفھا19YesNo-12-2011ذكرادلبكنصفرةمجھول الھوية5534

تمت تصفية 72 عسكري منشق بعد ھروبھم الى مدجنة وتم 19YesNo-12-2011ذكرادلبكنصفرةمجھول الھوية5535
قصفھا
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تمت تصفية 72 عسكري منشق بعد ھروبھم الى مدجنة وتم 19YesNo-12-2011ذكرادلبكنصفرةمجھول الھوية5536
قصفھا

الھوية5537 تمت تصفية 72 عسكري منشق بعد ھروبھم الى مدجنة وتم 19YesNo-12-2011ذكرادلبكنصفرةمجھول
ا ف ق ھوي5537 2011ربرجھول  12 19YesNoقصفھا

تمت تصفية 72 عسكري منشق بعد ھروبھم الى مدجنة وتم 19YesNo-12-2011ذكرادلبكنصفرةمجھول الھوية5538
قصفھا

وتم مدجنة الى ھروبھم بعد منشق عسكري 72 تصفية تمت تمت تصفية 72 عسكري منشق بعد ھروبھم الى مدجنة وتم 19YesNo-12-2011ذكرادلبكنصفرةمجھول الھوية5539
قصفھا

تمت تصفية 72 عسكري منشق بعد ھروبھم الى مدجنة وتم 19YesNo-12-2011ذكرادلبكنصفرةمجھول الھوية5540
قصفھا

تمت تصفية 72 عسكري منشق بعد ھروبھم الى مدجنة وتم 19YesNo-12-2011ذكرادلبكنصفرةمجھول الھوية5541
قصفھا

الھوية5542 تمت تصفية 72 عسكري منشق بعد ھروبھم الى مدجنة وتم 19YesNo-12-2011ذكرادلبكنصفرةمجھول
ا ف ق ھوي5542 2011ربرجھول  12 19YesNoقصفھا

تمت تصفية 72 عسكري منشق بعد ھروبھم الى مدجنة وتم 19YesNo-12-2011ذكرادلبكنصفرةمجھول الھوية5543
قصفھا

وتم مدجنة ال ھروبھم بعد منشق عسكري 72 تصفية تمت تمت تصفية 72 عسكري منشق بعد ھروبھم الى مدجنة وتم 19YesNo-12-2011ذكرادلبكنصفرةمجھول الھوية5544
قصفھا

تمت تصفية 72 عسكري منشق بعد ھروبھم الى مدجنة وتم 19YesNo-12-2011ذكرادلبكنصفرةمجھول الھوية5545
ھقصفھا

تمت تصفية 72 عسكري منشق بعد ھروبھم الى مدجنة وتم 19YesNo-12-2011ذكرادلبكنصفرةمجھول الھوية5546
قصفھا

الھوية5547 تمت تصفية 72 عسكري منشق بعد ھروبھم الى مدجنة وتم 19YesNo-12-2011ذكرادلبكنصفرةمجھول
ف ق ھوي5547 برةجھول ا 2011را 12 19YesNoقصفھا

تمت تصفية 72 عسكري منشق بعد ھروبھم الى مدجنة وتم 19YesNo-12-2011ذكرادلبكنصفرةمجھول الھوية5548
قصفھا

وتم مدجنة ال ھروبھم بعد منشق عسكري 72 تصفية تمت تمت تصفية 72 عسكري منشق بعد ھروبھم الى مدجنة وتم 19YesNo-12-2011ذكرادلبكنصفرةمجھول الھوية5549
قصفھا

تمت تصفية 72 عسكري منشق بعد ھروبھم الى مدجنة وتم 19YesNo-12-2011ذكرادلبكنصفرةمجھول الھوية5550
ھقصفھا

تمت تصفية 72 عسكري منشق بعد ھروبھم الى مدجنة وتم 19YesNo-12-2011ذكرادلبكنصفرةمجھول الھوية5551
قصفھا

الھوية5552 تمت تصفية 72 عسكري منشق بعد ھروبھم الى مدجنة وتم 19YesNo-12-2011ذكرادلبكنصفرةمجھول
ق قصفھا19YesNo-12-2011ذكرادلبكنصفرةمجھول الھوية5552

تمت تصفية 72 عسكري منشق بعد ھروبھم الى مدجنة وتم 19YesNo-12-2011ذكرادلبكنصفرةمجھول الھوية5553
قصفھا

وت مدجنة ال ھروبھ بعد منشق كري ع 72 تصفية تمت تمت تصفية 72 عسكري منشق بعد ھروبھم الى مدجنة وتم 19YesNo-12-2011ذكرادلبكنصفرةمجھول الھوية5554
قصفھا

تمت تصفية 72 عسكري منشق بعد ھروبھم الى مدجنة وتم 19YesNo-12-2011ذكرادلبكنصفرةمجھول الھوية5555
ھقصفھا

تمت تصفية 72 عسكري منشق بعد ھروبھم الى مدجنة وتم 19YesNo-12-2011ذكرادلبكنصفرةمجھول الھوية5556
قصفھا

الھوية5557 تمت تصفية 72 عسكري منشق بعد ھروبھم الى مدجنة وتم 19YesNo-12-2011ذكرادلبكنصفرةمجھول قصفھا19YesNo-12-2011ذكرادلبكنصفرةمجھول الھوية5557

تمت تصفية 72 عسكري منشق بعد ھروبھم الى مدجنة وتم 19YesNo-12-2011ذكرادلبكنصفرةمجھول الھوية5558
قصفھا
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تمت تصفية 72 عسكري منشق بعد ھروبھم الى مدجنة وتم 19YesNo-12-2011ذكرادلبكنصفرةمجھول الھوية5559
قصفھا

الھوية5560 تمت تصفية 72 عسكري منشق بعد ھروبھم الى مدجنة وتم 19YesNo-12-2011ذكرادلبكنصفرةمجھول
ا ف ق ھوي5560 2011ربرجھول  12 19YesNoقصفھا

تمت تصفية 72 عسكري منشق بعد ھروبھم الى مدجنة وتم 19YesNo-12-2011ذكرادلبكنصفرةمجھول الھوية5561
قصفھا

وتم مدجنة الى ھروبھم بعد منشق عسكري 72 تصفية تمت تمت تصفية 72 عسكري منشق بعد ھروبھم الى مدجنة وتم 19YesNo-12-2011ذكرادلبكنصفرةمجھول الھوية5562
قصفھا

تمت تصفية 72 عسكري منشق بعد ھروبھم الى مدجنة وتم 19YesNo-12-2011ذكرادلبكنصفرةمجھول الھوية5563
قصفھا

تمت تصفية 72 عسكري منشق بعد ھروبھم الى مدجنة وتم 19YesNo-12-2011ذكرادلبكنصفرةمجھول الھوية5564
قصفھا

الھوية5565 تمت تصفية 72 عسكري منشق بعد ھروبھم الى مدجنة وتم 19YesNo-12-2011ذكرادلبكنصفرةمجھول
ا ف ق ھوي5565 2011ربرجھول  12 19YesNoقصفھا

تمت تصفية 72 عسكري منشق بعد ھروبھم الى مدجنة وتم 19YesNo-12-2011ذكرادلبكنصفرةمجھول الھوية5566
قصفھا

وتم مدجنة ال ھروبھم بعد منشق عسكري 72 تصفية تمت تمت تصفية 72 عسكري منشق بعد ھروبھم الى مدجنة وتم 19YesNo-12-2011ذكرادلبكنصفرةمجھول الھوية5567
قصفھا

تمت تصفية 72 عسكري منشق بعد ھروبھم الى مدجنة وتم 19YesNo-12-2011ذكرادلبكنصفرةمجھول الھوية5568
ھقصفھا

تمت تصفية 72 عسكري منشق بعد ھروبھم الى مدجنة وتم 19YesNo-12-2011ذكرادلبكنصفرةمجھول الھوية5569
قصفھا

الھوية5570 تمت تصفية 72 عسكري منشق بعد ھروبھم الى مدجنة وتم 19YesNo-12-2011ذكرادلبكنصفرةمجھول
ف ق ھوي5570 برةجھول ا 2011را 12 19YesNoقصفھا

تمت تصفية 72 عسكري منشق بعد ھروبھم الى مدجنة وتم 19YesNo-12-2011ذكرادلبكنصفرةمجھول الھوية5571
قصفھا

وتم مدجنة ال ھروبھم بعد منشق عسكري 72 تصفية تمت تمت تصفية 72 عسكري منشق بعد ھروبھم الى مدجنة وتم 19YesNo-12-2011ذكرادلبكنصفرةمجھول الھوية5572
قصفھا

تمت تصفية 72 عسكري منشق بعد ھروبھم الى مدجنة وتم 19YesNo-12-2011ذكرادلبكنصفرةمجھول الھوية5573
ھقصفھا

19NoNo-12-2011ذكرحلبباب النيربمن عائلة نعيمة5574
19NoNohttp://youtu.be/RDr_gTK_IMw-12-2011ذكرحماةحسن عدنان سراقبي5575
تحت التعذيب19NoYes-12-252011ذكرحماةعبدهللا عساني5576

ذ 19NoNo-12-2011ذكرحماةاحمد العسلي5577
19NoNohttp://youtu.be/aVi5nUxL9tw-12-2011ذكردير الزورمحمود محمد العبد الباري5578
19NoNohttp://youtu.be/RzHF9eZdywA-12-2011ذكردير الزورالقوريةعبدالوھاب الجساس المليحان5579
العل5580 الزورالقوريةشاويش 2011ذكردير 12 19NoNo 19NoNo-12-2011ذكردير الزورالقوريةشاويش العلي5580
20NoNo-12-2011ذكرحماةابراھيم العقدة5581
20NoNo-12-2011ذكرحماةكرنازعبدالمھيمن عبدالحميد5582
محيسن5583 قبليمصطفى 20NoNohttp://youtu.be/euKEdVLIroE-12-2011ذكرحماةباب ن5583 ي يى  ب ب  2011رب 12 20NoNottp //youtu be/eu d o
جثث  مجھولة الھوية ومقطعة 20NoNo7-12-2011ذكرحمصباباعمرومجھول الھوية5584
جثث  مجھولة الھوية ومقطعة 20NoNo7-12-2011ذكرحمصباباعمرومجھول الھوية5585
جثث  مجھولة الھوية ومقطعة 20NoNo7-12-2011ذكرحمصباباعمرومجھول الھوية5586

ةة ة ة جثث  مجھولة الھوية ومقطعة 20NoNo7-12-2011ذكرحمصباباعمرومجھول الھوية5587
جثث  مجھولة الھوية ومقطعة 20NoNo7-12-2011ذكرحمصباباعمرومجھول الھوية5588
جثث  مجھولة الھوية ومقطعة 20NoNo7-12-2011ذكرحمصباباعمرومجھول الھوية5589
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شرطي منشق20YesNo-12-2011ذكرادلبجبل زاوية _ الموزرةحسين علي العلي5590
مھندس عمارة مالزم مجند20YesNo-12-2011ذكرحلبمعتز ناصح كاجوج5591
20NoNo-12-2011ذكرادلبكفرنبلعماد عبدالكريم محمد5592
ا5593 اال اضةتز 2011ذكال 12 20NN 20NoNo-12-2011ذكرحمصالبياضةمعتز االبراھيم5593
20NoNo-12-2011ذكردرعاالحراكفندي عبدالكريم القداح5594
20NoNo-12-2011ذكردرعاالحراكاحمد فريد القداح5595
الحبسة5596 محمود 20NoNo-12-2011ذكردرعانوىرامي 20NoNo-12-2011ذكردرعانوىرامي محمود الحبسة5596
20NoNo-12-2011ذكردرعانوىمحمد خير زياد الجھماني5597

20NoNohttp://youtu.be/m7H6DYKfCAE-12-2011ذكرادلبخان شيخونيحيى عبد الساتر5598

ذ 20NoNo-12-2011ذكرادلبكنصفرةمحمد عزو حاج ياسين5599
20NoNo-12-2011ذكرادلبكنصفرةعلي صالح نجار5600
20NoNo-12-2011ذكرادلبكنصفرةعدنان األمين5601
السعيد5602 الرحمن عبد 2011ذكرادلبأرنبةمحمود 12 20NoNo 20NoNo-12-2011ذكرادلبأرنبةمحمود عبد الرحمن السعيد5602
20NoNo-12-2011ذكرادلبسرجةاحمد وليد القاسم5603
20NoNo-12-2011ذكرادلبكفرعويدمحمد رضوان المصطفى5604
الدعدوش5605 20NoNo-12-2011ذكرادلبكفرعويدياسر وش5605 ر ويي 0ربر 0NoNo
20NoNo-12-2011ذكرادلبكفرعويدعدنان االسماعيل5606
20NoNo-12-2011ذكرادلبكفرعويدابن جاسم الجربوع5607
20NoNo-12-2011ذكرادلبكفرعويدشاھر رضوان الشمالي5608

ة 20NoNo-12-2011ذكرادلبسرجةعالء دريعي5609
20NoNo-12-2011ذكرادلبسرجةمحمد حسن فياض5610
20NoNo-12-2011ذكرادلبسرجةجعفر سليمان الشيخ5611
المحمود5612 عدنان 2011ذكرادلبكفرعويدفادي 12 20NoNo 20NoNo-12-2011ذكرادلبكفرعويدفادي عدنان المحمود5612
20NoNo-12-2011ذكرادلبكفرعويدياسر ابراھيم االبراھيم5613
20NoNohttp://youtu.be/3tRxLcPs-xs-12-2011ذكرادلبكنصفرةمحمد الحسين5614
السرحان5615 الحسين رجب منشق20YesNo-12-2011ذكرادلبالھبيطخالد جندي . كفرعويد في استشھد ن5615 ر ين  2011ربھبي رجب  12 20YesNoق ي  وي . ج ر ي  ھ 
20NoNo-12-2011ذكرادلبكنصفرةاحمد اسماعيل حج علي5616
20NoNo-12-2011ذكرادلبكنصفرةمحمد حج علي5617
20NoNo-12-2011ذكرادلبكنصفرةجمال حج علي5618
20NoNo-12-2011ذكرادلبسرجةإسماعيل مصطفى مجالوي5619
20NoNo-12-2011ذكرادلبسرجةامين يوسف مجالوي5620
20NoNo-12-2011ذكرادلبكنصفرةطارق خليل5621
خليل5622 ل ةبا 2011ذكادلكنصف 12 20NN 20NoNo-12-2011ذكرادلبكنصفرةباسل خليل5622
20NoNo-12-2011ذكرادلبكفرعويدسامر محمد علي الخنوس5623
20NoNo-12-2011ذكرادلبكفرعويدعادل محمد الخنوس5624
الخنوس5625 أحمد 20NoNo-12-2011ذكرادلبكفرعويدعبدالكريم وس5625 ريم   ويب 2011ربر 12 20NoNo
20NoNo-12-2011ذكرادلبكفرعويدعبسي أحمد الخنوس5626
20NoNo-12-2011ذكرادلبكفرعويدحسان محمود النوشي5627
(القبس )20NoNo-12-2011ذكرادلبكفرعويدزھير أحمد النوشي5628
20NoNo-12-2011ذكرادلبكفرعويدعبدالمنعم  أحمد عبدالھادي الددو5629
20NoNo-12-2011ذكرادلبكفرعويدعدنان عبد الكريم امين الددو5630
20NoNo-12-2011ذكرادلبكفرعويدمحمد سيار الدودو5631
الضاھ5632 د ع د دعال ع 2011ذكادلكف 12 20NN 20NoNo-12-2011ذكرادلبكفرعويدعالء محمود عيدي الضاھر5632
20NoNo-12-2011ذكرادلبكفرعويداحمد فواز الضاھر5633
(إمام المسجد الشمالي )20NoNo-12-2011ذكرادلبكفرعويداحمد عبدو الضاھر5634
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(أخو إمام المسجد )20NoNo-12-2011ذكرادلبكفرعويدمحمد عبدو الضاھر5635
20NoNo-12-2011ذكرادلبكفرعويدعماد أحمد عبد هللا الضاھر5636
أخو  عماد أحمد عبد هللا الضاھر )20NoNo-12-2011ذكرادلبكفرعويدزھير أحمد عبد هللا الضاھر5637
غال5638 خال ال لكفال 2011ذكا 12 20NN 20NoNo-12-2011ذكرادلبكفرعويدعبدالسالم خالد مغالج5638
20NoNo-12-2011ذكرادلبكفرعويدعز الدين خالد مغالج5639
20NoNo-12-2011ذكرادلبكفرعويدمرعي خالد مغالج5640
مغالج5641 خالد 20NoNo-12-2011ذكرادلبكفرعويدحسين 20NoNo-12-2011ذكرادلبكفرعويدحسين خالد مغالج5641
20NoNo-12-2011ذكرادلبكفرعويدفادي عدنان عبد الرحيم مغالج5642
20NoNo-12-2011ذكرادلبكفرعويداسعد عبد الرحيم مغالج5643
20NoNo-12-2011ذكرادلبكفرعويديوسف عبد الرحيم مغالج5644 ج م
20NoNo-12-2011ذكرادلبكفرعويداحمد عبد الكريم غريبي5645
20NoNo-12-2011ذكرادلبكفرعويدمصعب عبد الفتاح غريبي5646
20NoNo-12-2011ذكرادلبكفرعويدخالد أحمد غريبي  الجانودي5647

ان648 ال ا لكفض 2011ذكا 12 نش20 ال ا ال المساعد المنشق20YesNo-12-2011ذكرادلبكفرعويدرضوان الجانودي5648
20NoNo-12-2011ذكرادلبكفرعويدفؤاد الجانودي5649
االخ االول20NoNo-12-2011ذكرادلبكفرعويدابن  فؤاد غريبي  الجانودي5650
الجانودي5651 غريبي فؤاد الثاني20NoNo-12-2011ذكرادلبكفرعويدابن االخ االخ الثاني20NoNo-12-2011ذكرادلبكفرعويدابن  فؤاد غريبي  الجانودي5651
20NoNo-12-2011ذكرادلبكفرعويدمخلص الجانودي5652
طالب استشھد في معرة النعمان20NoNo-12-2011ذكرادلبسنجارمجھول الھوية5653
20NoNo-12-2011انثىحمصشارع الستينزھرة محمد القدسي5654 ىعي
استشھد في جب الجندلي20NoNo-12-2011ذكرحمصكرم الزيتونعبدالھادي الفدعوس5655
استشھد في جب الجندلي20NoNo-12-2011ذكرحمصكرم الزيتوناحمد القصاب5656
20NoNo-12-2011ذكرحمصباب ھودعمر السلقيني5657

ا ث ا تال ال ذشا 20NoNo-12-2011ذكرحمصشارع الستينعبدالرزاق عثمان5658
20NoNo-12-2011ذكرحمصكرم الزيتونمحمد حسين رشيد5659
20NoNo-12-2011ذكرحمصباب الدريبعبدالسالم عيسى5660
زعيب5661 احمد 2011ذكرحمصباباعمروجھاد 12 20NoNo 20NoNo-12-2011ذكرحمصباباعمروجھاد احمد زعيب5661
20NoNo-12-2011ذكرحمصباباعمروعلي احمد زغيب5662
20NoNo-12-2011طفلحمصباباعمرومحمود عبد الكافي العبد5663
20NoNo-12-2011ذكرحمصباباعمرواحمد عبد الكافي العبد5664 ي
http://youtu.be/zLr5lL7x68cمن  قرية سكرة21NoNo-12-822011ذكرحمصجب الجندليمحمد علي عودة5681
21NoNohttp://youtu.be/W-1LWLftjOw-12-2011ذكرحمصالبياضةايمن عيسى5682
21NoNo-12-2011ذكرحمصجوبرعبدالحكيم السفرجي5683

ش ثلقل 21NoNo-12-582011انثىحمصالقصورھيام العشي5684
استشھد في حي العسالي21NoNo-12-2011ذكردمشقالقدممجھول الھوية5685
استشھد في حي العسالي21NoNo-12-2011ذكردمشقالقدممجھول الھوية5686
الھوية5687 2011ذكردمشقالقدممجھول 12 21NoNoالعسال ح ف استشھد استشھد في حي العسالي21NoNo-12-2011ذكردمشقالقدممجھول الھوية5687
21NoNohttp://youtu.be/8Mq3tlAOGLs-12-2011ذكرريف دمشقالزبدانيمحمد علوش5688
21NoNohttp://youtu.be/I3-yTGuQZGA-12-2011ذكرريف دمشقالزبدانيجھاد زيتون5689
21NoNohttp://youtu.be/I3-yTGuQZGA-12-2011ذكرريف دمشقالزبدانيغسان التيناوي5690 وي يي قز pرري y y
21NoNo-12-2011طفلادلبسراقبعبدهللا محمود الحجي5691
21NoNo-12-362011ذكرادلبشحشبو_ قرية أم نيرشالش أحمد الخليف5692
21NoNo-12-212011ذكرادلبشحشبو _ قرية أم نيرمزعل خالد العلي5693

أ ة ذق امام المسجد21NoNo-12-482011ذكرادلبشحشبو_قرية أم نيرابراھيم حسن الغضبان5694
خمس شھداء من عشيرة بني خالد21NoNo-12-2011ذكرادلبشحشبو _ قرية أم نيرمن عشيرة بني خالد5695
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طالب في كلية العلوم احصاء سنة ثانية بسبب منع اسعافه21NoNo-12-2011ذكرحلبالجامعةعبادة شعار5696

تحت التعذيب21NoYes-12-2011ذكرحماةعامر ھنو قبل5697
الخاط5698 زا نازطف 2011ذكاةك 12 21NN 21NoNo-12-2011ذكرحماةكرنازمصطفى زاھر الخاط5698
21NoNo-12-2011ذكرحماةكرنازمحمد زاھر الخاط5699
21NoNo-12-2011ذكرحماةكفرزيتاعبدالمنعم معيوف5700
معيوف5701 21NoNo-12-2011ذكرحماةكفرزيتاخلدون 21NoNo-12-2011ذكرحماةكفرزيتاخلدون معيوف5701
21NoNohttp://youtu.be/X7haaC134j0-12-2011حمصباباعمروعبدالحكيم اسلفرجي5702
http://youtu.be/93fVAa7H288رصاص عشوائي22NoNo-12-2011حمصباباعمروباسل السيد5703
http://youtu.be/F-CU5-gveI4قصف عشوائي22NoNo-12-2011حمصباباعمروعماد العليوي5704 pيي y g
http://youtu.be/EfljhjyNuIMقصف عشوائي22NoNo-12-2011حمصباباعمروقتشة حمود - أم  مرعي5705
رصاص قناص22NoNo-12-2011حمصباباعمرونواف فھد الحي5706
22NoNo-12-2011ذكرحماةالرملةبسام مصطفى قدور5707

ن ال ال اا اإل ة ذطفلاةط الت ت تحت التعذيب22NoYes-12-172011طفلحماةطيبة اإلماماحمد عبد السميع المصيني5708
22NoNohttp://youtu.be/MuxN9gfmLV0-12-2011ذكردير الزورمحمود عواد الحياوي5709
22YesNo-12-2011ذكردير الزورالبقعانخلف حمد خليف الوردي5710
الحمد5711 محمد النيرمتعب 22NoNo-12-242011ذكرادلبام 22NoNo-12-242011ذكرادلبام النيرمتعب محمد الحمد5711
22NoNo-12-272011ذكرادلبأم النيرھليل عواد الراكان5712
22NoNo-12-42011طفلادلبام النيرمحمود مرشد الھويان5713
22NoNo-12-292011ذكرادلبام النيرمحمد عناد العقلة5714 م
22NoNo-12-2011انثىادلبام النيرھنوف سعد العويد5715
22NoNo-12-2011ذكرادلبابديتامحمد الغضوب5716
22NoNo-12-2011ذكرادلبحيشعبدهللا محمد عثمان العلي5717

ل ال ا ث هللا لشاذ ذذا مؤذن22NoNo-12-2011ذكرادلبحيشمعاذ عبدهللا عثمان العلي5718
22NoNo-12-482011ذكرادلبكنصفرةبشير جمعة حج علي5719
عين سودة22NoNo-12-2011ذكرادلبجسر الشغورمؤيد منور الحجي5720
معمار5721 2011ذكرادلبعبداللطيف 12 22NoNo 22NoNo-12-2011ذكرادلبعبداللطيف معمار5721
22NoNo-12-2011ذكرادلبعدنان حاج عوض5722
22NoNohttp://youtu.be/vECJvzxktBA-12-2011ذكرادلبعمار شحود5723
22NoNo-12-502011ذكرحمصباباعمروعدنان العمر5724
التابعه لتل الشور22NoNo-12-2011ذكرحمصعين الزقاءنايف العواد5725
22NoNo-12-2011ذكرحمصباباعمروعماد ابراھيم عليوي5726
22NoNohttp://youtu.be/TVavz3va1h0-12-2011ذكرحمصباباعمروطاھر العباني5727

ة ل شذل عسكري منشق22YesNo-12-2011ذكرحمصباباعمرومجھول الھوية5728
عسكري منشق22YesNo-12-2011ذكرحمصباباعمرومجھول الھوية5729
22NoNo-12-2011ذكرحمصباباعمروھيثم الحزوري5730
جمول5731 2011ذكرحمصباباعمروصالح 12 22NoNo 22NoNo-12-2011ذكرحمصباباعمروصالح جمولي5731
استشھد في االنشاءات -مسيحي22NoNo-12-2011ذكرحمصالحميديةطالل نعيم قطريب5732
22NoNo-12-2011ذكرحمصباب السباعمحمد حافظ عبدالعظيم5733
22NoNo-12-512011ذكرحمصالوعرمحمود شاكر رحيمة5734 ي ر ر رو رو
http://youtu.be/g46uJtFPYvEمن الطائفة المسيحية الكريمة22NoNo-12-2011ذكرحمصديربعلبةجورج حيار5735
22NoNo-12-2011ذكردمشقالشركسيةعدنان ابو عريضة5736
22NoNo-12-2011ذكردرعاطفسعبداالله عمر البردان5737

ف ث ذ معتقل منذ مدة  و  جثمانه وجد في المشفى العسكري مستشھدا 22NoYes-12-2011ذكرحمصعبدالكريم احمد الدومري5738
تحت التعذيب
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معتقل منذ شھرين  و  جثمانه وجد في المشفى العسكري 22NoYes-12-172011ذكر - طفلحمصمحمد ربيع التركماني5739
http://youtu.be/u1a5xYjGPaUمستشھدا تحت التعذيب

االحمد5740 فايز معتقل منذ مدة  و  جثمانه وجد في المشفى العسكري مستشھدا 22NoYes-12-2011ذكرحمصخالد
ذ الت ت ت يز 5740 2011رص  12 22NoYesتحت التعذيب

معتقل منذ مدة  و  جثمانه وجد في المشفى العسكري مستشھدا 22NoYes-12-2011ذكرحمصسامر فرحان الدويك5741
تحت التعذيب

مستشھدا العسكري المشفى في وجد جثمانه و مدة منذ معتقل معتقل منذ مدة  و  جثمانه وجد في المشفى العسكري مستشھدا 22NoYes-12-2011ذكرحمصمحمد الطالب5742
http://youtu.be/lrOO4hHHa6Aتحت التعذيب

معتقل منذ مدة  و  جثمانه وجد في المشفى العسكري مستشھدا 22NoYes-12-2011ذكرحمصحوري صالح الدين5743
تحت التعذيب

معتقل منذ مدة  و  جثمانه وجد في المشفى العسكري مستشھدا 22NoYes-12-2011ذكرحمصمحمد الشاطر5744
تحت التعذيب

العلي5745 هللا عبد معتقل منذ مدة  و  جثمانه وجد في المشفى العسكري مستشھدا 22NoYes-12-2011ذكرحمصجمال
ذ الت ت ي5745 ب   ل  2011رصج 12 22NoYesتحت التعذيب

23NoNo-12-2011ذكرحمصباباعمروخالد رسالن5746
23NoNohttp://youtu.be/8pgn297AAvE-12-2011ذكرحمصباباعمروعلي المال علي5747
ھنداوي5748 2011ذكرحمصباباعمرومأمون 12 23NoNo 23NoNo-12-2011ذكرحمصباباعمرومأمون ھنداوي5748
23NoNo-12-2011ذكرحمصباباعمرومن آل حاميش5749
23NoNo-12-2011ذكرحمصباباعمروعبدالكريم خليف5750
23NoNo-12-2011ذكرحمصديربعلبةفرج العقلة الفاعوري5751 ي ج
23NoNohttp://youtu.be/JjoymgXOCEc-12-2011ذكرحمصديربعلبةاحمد سعيد النبھان5752

23NoNohttp://youtu.be/T22gOGcC3ww-12-2011ذكرحمصديربعلبةمھدي شريف الدرويش5753

الصاج5754 يحي صالخالديةادھ 2011ذكح 12 23NN 23NoNo-12-2011ذكرحمصالخالديةادھم يحيى الصاج5754
23NoNo-12-2011ذكرحمصالخالديةبالل الحلبي5755
23NoNo-12-2011ذكرادلبجسر الشغورحسن محمد حمودي5756
نعمان5757 التعذيب23NoYes-12-2011ذكرادلبعبدالعزيز تحت ن5757 زيز  2011ربب 12 23NoYesيب  
http://youtu.be/ckkfd7oTMNkبسبب قصف المدينة صباحا23NoNo-12-2011ذكرادلبخان شيخوناحمد عبد الرزاق حزراوي5758
قرية الرامي  إعدام ميداني23NoNo-12-452011ذكرادلبجبل الزاويةاحمد طاھر الدحام5759
متأثرا بجراحه23NoNo-12-122011طفلادلبمعرة النعمانمحمود عبدالمعين الذكرى5760
23NoNo-12-162011طفلدير الزورالعشارةاسامة محمود السطم5761
تحت التعذيب23NoYes-12-322011ذكرالالذقيةالرملمحمد حسن زمھرير5762
23YesNohttp://youtu.be/FYsTAg9Iz-o-12-2011ذكرريف دمشقالمعضميةمحمد خالد الواوي5763
ق5764 ع ا ن عزالد ة ا اا شقد د 292011ذكف 12 23NN 23NoNo-12-292011ذكرريف دمشقدومااسامة عزالدين  ابوعروق5764
23NoNohttp://youtu.be/uQytFEe0Hvo-12-192011ذكردرعاغباغبمحمد رضوان الفقير5765
23NoNo-12-202011ذكردرعاغباغباحمد ابراھيم الحويش5766
قطيش5767 محمد ولدزكي شھور23NoYes-12-2011ذكردرعاأم 4 سجن بعد التعذيب تحت يش5767 ي   2011ررأم وز 12 23NoYesھور جن 4  يب ب   ا
23NoNo-12-152011طفلادلبابلينمحمد عدنان دقماق5768
23NoNohttp://youtu.be/1kbD72Avapw-12-2011ذكرحمصالخالديةاحمد حلمي سعد الدين5769
23NoNohttp://youtu.be/75_k8-FKE9Y-12-2011ذكرحماةكفرنبوذهعبدالعزيز غازي العمر5770
23NoNo-12-172011طفلحماةمحمد علي المسدي5771
23NoNo-12-502011ذكرحماةعمر نشار5772
23NoNo-12-212011ذكرحماةالرملةسامر مصطفى قدور5773

ات خا ال ان تقد الت ة زع ال ة كف ات تف تفجيرات كفرسوسة المزعومة والتي يعتقد ان المخابرات 23NoNo-12-2011انثىالسويداءدعاء فريد أبو محمود5774
السورية دبرتھا
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تفجيرات كفرسوسة المزعومة والتي يعتقد ان المخابرات 23NoNo-12-2011انثىالسويداءرجاء فريد أبو محمود5775
السورية دبرتھا

حمايدة5776 حسين أحمد الحسينيةعمار تفجيرات كفرسوسة المزعومة والتي يعتقد ان المخابرات 23NoNo-12-2011ذكردمشقمخيم
ا ت ة ال ي5776 ين  ير   ي 2011رقيم  12 23NoNoالسورية دبرتھا

تفجيرات كفرسوسة المزعومة والتي يعتقد ان المخابرات 23NoNo-12-2011ذكرالسويداءعماد رامز مسعود5777
السورية دبرتھا

المخابرات ان يعتقد والتي المزعومة كفرسوسة تفجيرات تفجيرات كفرسوسة المزعومة والتي يعتقد ان المخابرات 23NoNo-12-2011ذكرالسويداءتل اللوزغيث عصام الجغامي5778
السورية دبرتھا

تفجيرات كفرسوسة المزعومة والتي يعتقد ان المخابرات 23NoNo-12-2011ذكردمشقمخيم اليرموكجمال أبو ماضي5779
http://youtu.be/cN0yMG2i9Igالسورية دبرتھا

تفجيرات كفرسوسة المزعومة والتي يعتقد ان المخابرات 23NoNo-12-2011ذكردمشقمحمد وليد محناية5780
السورية دبرتھا

المخابرات ان يعتقد والتي المزعومة كفرسوسة تفجيرات
23YesNo-12-2011ذكردمشقمجھول الھوية5781

بر  ن  ي ي  و و ز و  ر جير 
السورية دبرتھا. يروي جار الشھيد انه  يخدم خدمته العسكرية 

على بعد حوالي  مائتا كيلو متر من  مكان االنفجار .

المخابرات ان يعتقد والتي المزعومة كفرسوسة تفجيرات تفجيرات كفرسوسة المزعومة والتي يعتقد ان المخابرات 23YesNo-12-2011ذكردمشقالمساعد   عزت الشيخ5782
السورية دبرتھا

تفجيرات كفرسوسة المزعومة والتي يعتقد ان المخابرات 23YesNo-12-2011ذكردمشقالمساعد   نزيه ملحم5783
ھالسورية دبرتھا

تفجيرات كفرسوسة المزعومة والتي يعتقد ان المخابرات 23YesNo-12-2011ذكردمشقالمساعد   مھدي مندو5784
السورية دبرتھا

الحايك5785 عدنان تفجيرات كفرسوسة المزعومة والتي يعتقد ان المخابرات 23YesNo-12-2011ذكردمشقالمساعد
ة ل ي5785 ن ا 2011رقا    12 23YesNoالسورية دبرتھا

تفجيرات كفرسوسة المزعومة والتي يعتقد ان المخابرات 23YesNo-12-2011ذكردمشقالمساعد   مازن غانم5786
السورية دبرتھا

المخابرات ان يعتقد والت المزعومة كفرسوسة تفجيرات تفجيرات كفرسوسة المزعومة والتي يعتقد ان المخابرات 23YesNo-12-2011ذكردمشقالمساعد   أحمد علي موسى5787
السورية دبرتھا

تفجيرات كفرسوسة المزعومة والتي يعتقد ان المخابرات 23YesNo-12-2011ذكردمشقالرقيب   أحمد محمد عثمان5788
ھالسورية دبرتھا بر وري

تفجيرات كفرسوسة المزعومة والتي يعتقد ان المخابرات 23YesNo-12-2011ذكردمشقالرقيب   رافع فليحان5789
السورية دبرتھا

الصالح5790 حازم تفجيرات كفرسوسة المزعومة والتي يعتقد ان المخابرات 23YesNo-12-2011ذكردمشقالرقيب
ة السورية دبرتھا23YesNo-12-2011ذكردمشقالرقيب   حازم الصالح5790

تفجيرات كفرسوسة المزعومة والتي يعتقد ان المخابرات 23YesNo-12-2011ذكردمشقالرقيب   علي حوراني5791
السورية دبرتھا

المخابرات ان يعتقد والت المزعومة ة و كفر تفجيرات تفجيرات كفرسوسة المزعومة والتي يعتقد ان المخابرات 23YesNo-12-2011ذكردمشقالرقيب المجند عدي القنطار5792
السورية دبرتھا

تفجيرات كفرسوسة المزعومة والتي يعتقد ان المخابرات 23YesNo-12-2011ذكردمشقالرقيب المجند غيث الجغامي5793
دبرتھا ھالسورية بر وري 

تفجيرات كفرسوسة المزعومة والتي يعتقد ان المخابرات 23YesNo-12-2011ذكردمشقالعريف المجند مصطفى نحالوي5794
السورية دبرتھا

السعدي5795 محمد تفجيرات كفرسوسة المزعومة والتي يعتقد ان المخابرات 23YesNo-12-2011ذكردمشقالمجند السورية دبرتھا23YesNo-12-2011ذكردمشقالمجند محمد السعدي5795

تفجيرات كفرسوسة المزعومة والتي يعتقد ان المخابرات 23YesNo-12-2011ذكردمشقالمجند إبراھيم محاميد5796
السورية دبرتھا
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تفجيرات كفرسوسة المزعومة والتي يعتقد ان المخابرات 23YesNo-12-2011ذكردمشقالمجند االحتياط محمود شيخ شوك5797
السورية دبرتھا

صالح5798 طه علي تفجيرات كفرسوسة المزعومة والتي يعتقد ان المخابرات 23YesNo-12-2011ذكردمشقالمجند
ا ت ة ال ح5798 ي   2011رقج  12 23YesNoالسورية دبرتھا

تفجيرات كفرسوسة المزعومة والتي يعتقد ان المخابرات 23YesNo-12-2011ذكردمشقالمساعد قصي يوسف5799
السورية دبرتھا

المخابرات ان يعتقد والتي المزعومة كفرسوسة تفجيرات تفجيرات كفرسوسة المزعومة والتي يعتقد ان المخابرات 23YesNo-12-2011ذكردمشقالمجند االحتياط علي خالد سيلو5800
السورية دبرتھا

تفجيرات كفرسوسة المزعومة والتي يعتقد ان المخابرات 23YesNo-12-2011ذكردمشقالعميد االحتياط نعيم مطانيوس موراني5801
السورية دبرتھا

تفجيرات كفرسوسة المزعومة والتي يعتقد ان المخابرات 23YesNo-12-2011ذكردمشقمساعد   نزيه علي صقر5802
السورية دبرتھا

شھاب5803 محمد تيسير تفجيرات كفرسوسة المزعومة والتي يعتقد ان المخابرات 23YesNo-12-2011ذكردمشقمساعد
ا ت ة ال ب5803 ھ ير   ي 2011رق    12 23YesNoالسورية دبرتھا

تفجيرات كفرسوسة المزعومة والتي يعتقد ان المخابرات 23YesNo-12-2011ذكردمشقمساعد   حسام الدين يوسف رزق5804
السورية دبرتھا

المخابرات ان يعتقد والتي المزعومة كفرسوسة تفجيرات تفجيرات كفرسوسة المزعومة والتي يعتقد ان المخابرات 23YesNo-12-2011ذكردمشقمساعد   علي محمود خيزران5805
السورية دبرتھا

تفجيرات كفرسوسة المزعومة والتي يعتقد ان المخابرات 23YesNo-12-2011ذكردمشقمساعد   علي مصطفى نصر5806
ھالسورية دبرتھا

تفجيرات كفرسوسة المزعومة والتي يعتقد ان المخابرات 23YesNo-12-2011ذكردمشقمساعد   غسان حسن شرارة5807
السورية دبرتھا

زينة5808 أحمد طاھر تفجيرات كفرسوسة المزعومة والتي يعتقد ان المخابرات 23YesNo-12-2011ذكردمشقمساعد
ة ل ھر أ زي5808 2011رق    12 23YesNoالسورية دبرتھا

تفجيرات كفرسوسة المزعومة والتي يعتقد ان المخابرات 23YesNo-12-2011ذكردمشقمساعد   ھالل محمد عبيدة5809
السورية دبرتھا

المخابرات ان يعتقد والت المزعومة كفرسوسة تفجيرات تفجيرات كفرسوسة المزعومة والتي يعتقد ان المخابرات 23YesNo-12-2011ذكردمشقمساعد حسام علي عمران5810
السورية دبرتھا

تفجيرات كفرسوسة المزعومة والتي يعتقد ان المخابرات 23YesNo-12-2011ذكردمشقرقيب   وجد علي مرھج5811
ھالسورية دبرتھا بر وري

تفجيرات كفرسوسة المزعومة والتي يعتقد ان المخابرات 23YesNo-12-2011ذكردمشقرقيب ياسر عدنان شعير5812
السورية دبرتھا

العليوي5813 الفتاح عبد أيمن تفجيرات كفرسوسة المزعومة والتي يعتقد ان المخابرات 23YesNo-12-2011ذكردمشقالمجند
ة السورية دبرتھا23YesNo-12-2011ذكردمشقالمجند أيمن عبد الفتاح العليوي5813

المجند  تفجيرات كفرسوسة المزعومة والتي يعتقد ان 23YesNo-12-2011ذكردمشقميزر ھيثم العلي5814
المخابرات السورية دبرتھا

العويد5815 عواد الزورالقوريةمحمود 192011ذكردير 12 23NoNo 23NoNo-12-192011ذكردير الزورالقوريةمحمود عواد العويد5815
23NoNo-12-2011ذكرالالذقيةعلي سينو5816
قصف عشوائي23NoNo-12-2011حمصباباعمروشاب من ال جاميش5817
سويدان5818 مصطفى حمص24YesNo-12-2011ذكرحماةعبدالقادر في استشھد المساكن حي نقيب ن5818 وي ى  ر  2011رب 12 24YesNoص ي  ھ  ن   ي  يب 
طالب طب بشري24NoNo-12-2011ذكرحماةضاحية أبي الفداءاحمد الشيخ ياسين5819
24NoNo-12-2011ذكردرعانوىمحمد عمارين5820
24NoNo-12-2011ذكردرعانوىمحمد حسن الزوكاني5821
24NoNo-12-2011ذكردرعانوىناصر كاظم الخليل5822
24NoNo-12-2011ذكردرعانوىمحمد مزھر طلحة5823
24YesNo-12-2011ذكردرعاقرية القنيةمحمد ياسين السعدي5824
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24NoNo-12-2011ذكردرعاخربة غزالةاحمد حامد قنبر5825
24NoNohttp://youtu.be/u30Deib10Xo-12-242011ذكرريف دمشقدوماحامد فايز السليك5826

24NoNohttp://youtu.be/G7pmGGH1DU-12-2011ذكرريف دمشقالست زينبمحمد غازي الشديد5827
A

قي
A

24NoNo-12-2011ذكرريف دمشقالرحيبةعماد أحمد اليتيم5828
24NoNo-12-2011ذكرريف دمشقالضميراحمد ابراھيم نقرش5829
24NoNohttp://youtu.be/xFJx-12-2011ذكرريف دمشقالضميرخليل خطاب5830 SOHIFQ ب قيري pرري y _ Q
24NoNo-12-2011ذكرريف دمشقالضميرنعيم الدرويش5831
24NoNo-12-2011ذكرريف دمشققرية بالليهمعاذ سليمان5832
استشھد في درعا24YesNo-12-2011ذكرريف دمشقداريامھند فايز ابو بكر5833

ذذ من  الجوالن - سعسع24YesNo-12-2011ذكرريف دمشقعبدالباسط محمد ذياب5834
24NoNo-12-2011ذكرادلبمتاثرا بجراحهشادي صالح بزارة5835
دير سنبل24NoNo-12-382011ذكرادلبجل الزاويةعبسي بدر معروف5836
الشيخ5837 2011انثادلبابليننسوب 12 24NoNoالنار إطالق عند خوفھا لدى قلبية بسكتة بسكتة قلبية لدى خوفھا عند إطالق النار24NoNo-12-2011انثىادلبابليننسوب الشيخ5837
24NoNo-12-2011انثىحلبتل رفعتحسناء سيف الدين الدج5838
تحت التعذيب24NoYes-12-352011ذكرحمصالحولةمغيرة عبدو عبارة5839
عبارة5840 سليمان التعذيب24NoYes-12-252011ذكرحمصالحولةعبدالكريم http://youtu.be/prJBTeVJ8esتحت 58 ر0 ب ن ي ريم pيب50Noesرصوب //you u be/p J e J8es
تحت التعذيب24NoYes-12-352011ذكرحمصالحولةانور عبارة5841
تحت التعذيب24NoYes-12-202011ذكرحمصالحولةلؤي جمعة5842
24NoNohttp://youtu.be/quP06zKpWUo-12-2011ذكرحمصباباعمروجمال السيد5843
http://youtu.be/Iz3z97jS9soصيدالني24NoNo-12-2011ذكرحمصباباعمرومحمد العوض5844
24NoNo-12-2011طفلحمصباباعمروحمزة زغيب5845
24NoNohttp://youtu.be/Q8ZS7Nf-Hqo-12-152011انثى - طفلةحمصباباعمروريما المحيميد النھار5846

رئيس نادي الكرامة األسبق استشھد ھو وزوجته وأحد أحفاده 24NoNo-12-2011ذكرحمصباباعمروغازي محمد خالد زغيب5847
بعد قصف استھدف مزرعته في منطقة "جوبر" في حمص

بكار5848 الخالد محمد 24NoNo-12-2011انثىحمصباباعمرورجاء ر5848 ء   ب رورج ب 2011ىصب 12 24NoNo
24NoNohttp://youtu.be/pAysIOl6sqM-12-242011ذكرحمصتلبيسةفھد محمد سليم ديربعلباوي5849
24NoNohttp://youtu.be/NQQDCQyf50s-12-82011طفلحمصالبياضةزكريا جمال شتات5850
24NoNo-12-382011ذكرحمصباب السباعزاھد المصري5851
تحت التعذيب24NoYes-12-2011ذكرحمصالغنطواجمد ياسين5852
تحت التعذيب24NoYes-12-2011ذكرحمصالغنطوعبدالقادر محمد شريف النبھان5853
تحت التعذيب24NoYes-12-2011ذكرحمصالغنطوزياد صويص5854
ن5855 الح صالقصطالل 2011ذكح 12 24NYالتعذ تحت ال قت عاد اال ن اال اختطفه ح ج جريح اختطفه االمن باالمس وعاد مقتوال تحت التعذيب24NoYes-12-2011ذكرحمصالقصيرطالل الحسين5855
جريح اختطفه االمن باالمس وعاد مقتوال تحت التعذيب24NoYes-12-2011ذكرحمصالقصيرعلي الحسيكي5856
استشھد على طريق لبنان25NoNo-12-402011ذكرحمصالقصيرمكرم طاھر ادريس5857
الدين5858 نصر الزيتونحسام 25NoNo-12-2011ذكرحمصكرم ين5858 ر  ونم  زي 2011رصرم  12 25NoNo
25NoNo-12-2011ذكرحمصكرم الزيتونعدنان عبيد5859
متاثرا بجراحه25NoNo-12-2011ذكرحمصاالنشاءاتحيدر خضرا5860
متأثرا بجراحه25NoNo-12-2011ذكرحمصجورة الشياحوائل ابو محرم5861
25NoNo-12-2011طفلدير الزورالقوريةوليد منصور حمود الموسى5862
احد الشقيقين25NoNo-12-2011طفلدير الزورالقوريةابن حسين محمد الصلبي5863
احد الشقيقين25NoNo-12-2011طفلدير الزورالقوريةابن حسين محمد الصلبي5864
لة5865 الھ اد ع ذد الزال 182011ذكد 12 25NN 25NoNo-12-182011ذكردير الزورالجرذيمحمد عواد الھبلة5865
25NoNo-12-2011ذكردير الزورالجرذيزاھر أحمد ذياب5866
25NoNo-12-2011ذكردير الزورالجرذيعايش حميد الخشان5867
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25NoNo-12-2011ذكردرعانوىمن آل البصيري5868
المجند العريف  استشھد في درعا تحت التعذيب25YesYes-12-212011ذكرحماةالشيحةخضر محمد ابراھيم5869
25NoNo-12-122011طفلدير الزورالجرذيزھير أحمد الذياب5870
ل5871 ةال 2011ذكالزالق 12 25NN 25NoNo-12-2011ذكردير الزورالقوريةحسين محمد الصلبي5871
25NoNohttp://youtu.be/AMGES2CcI2A-12-2011حمصباباعمرومجھول الھوية5872
قصف عشوائي على الحي26NoNo-12-2011حمصباباعمروشعيب  االحمد5873

ا ا ف اش http://youtuا be/twYh7TD5uEg& &26NoNohttp://youtu.be/twYh7TD5uEg-12-2011حمصباباعمروشھيد  في باباعمرو5874
feature=youtu.be

-26NoNohttp://youtu.be/kqG-12-2011حمصباباعمروسليمان خالد الحمد5875
TouQB28&feature=youtu.be

اھ5876 ا 242011ذكاةخطاخالد 12 26NN 26NoNo-12-242011ذكرحماةخطابخالد ابراھيم5876
26NoNohttp://youtu.be/H9RBulXZHRw-12-192011ذكرحماةخطابابراھيم رضوان غلبان5877
26NoNo-12-142011طفلحماةخطابمحمد سيفو الياسين5878
النبھان5879 26NoNohttp://youtu-12-2011ذكرحماةخطابماجد be/1BElhSFCnC0 2011ذكرحماةخطابماجد النبھان5879 12 26NoNohttp://youtu.be/1BElhSFCnC0
لمنعھا من العالج والذھاب للمشفى26NoNo-12-2011انثىحماةعقربتركية عبدهللا الصبر5880
26NoNohttp://youtu.be/IKEoF3_vX2M-12-2011ذكرحماةكفرنبودةمحمد يوسف الحسن5881
26NoNo-12-602011ذكرحماةجنوب الملعبمحمد تركي السلوم5882
شھداء من عائلة ابو رشيد العتال 26NoNo5-12-2011ذكرحمصباباعمروابن ابورشيد العتال5883
شھداء من عائلة ابو رشيد العتال 26NoNo5-12-2011ذكرحمصباباعمروابن ابورشيد العتال5884
شھداء من عائلة ابو رشيد العتال 26NoNo5-12-2011ذكرحمصباباعمروابن ابورشيد العتال5885
تال5886 ال د ش ا ن اا 2011ذكا 12 26NN5 تال ال د ش ا ائلة ن دا ش شھداء من عائلة ابو رشيد العتال 26NoNo5-12-2011ذكرحمصباباعمروابن ابورشيد العتال5886
شھداء من عائلة ابو رشيد العتال 26NoNo5-12-2011ذكرحمصباباعمروابن ابورشيد العتال5887
26NoNo-12-2011ذكرحمصباباعمروشعيب االحمر5888
نصرة5889 26NoNohttp://youtu-12-2011ذكرحمصباباعمروغسان be/sKzb-Evtico 26NoNohttp://youtu.be/sKzb-12-2011ذكرحمصباباعمروغسان نصرة5889 Evtico
26NoNo-12-2011ذكرحمصباباعمروحسان أحمد البيريني5890
26NoNo-12-2011ذكرحمصباباعمروزينو السقا5891
26NoNohttp://youtu.be/t5o4hxl1RmI-12-2011انثىحمصباباعمروربيعة السقا5892
26NoNo-12-2011ذكرحمصباباعمروعامر السقا5893
26NoNo-12-2011ذكرحمصباباعمروعبدالرحيم المصري5894
26NoNo-12-2011انثىحمصباباعمرومنى المصري5895
ش5896 ا ال 2011ذكا 12 26NN 26NoNo-12-2011ذكرحمصباباعمروسليمان عيوش5896
26NoNohttp://youtu.be/sYWlOkhirhw-12-2011ذكرحمصباباعمروحسام العتال5897
26NoNo-12-2011ذكرحمصباباعمروتامر العاصي5898
شالف5899 26NoNo-12-2011ذكرحمصباباعمرومحمد 26NoNo-12-2011ذكرحمصباباعمرومحمد شالف5899
26NoNo-12-2011ذكرحمصباباعمروعبدالمنعم شالف5900
عراقية   استشھدت في باباعمرو26NoNo-12-2011انثىجنسيات اخرىالعراقكافية حسين الدھش5901
شھداء من عائلة ابو رشيد العتال 26NoNo5-12-2011ذكرحمصباباعمروابن ابورشيد العتال5902
26NoNo-12-2011ذكرحمصباباعمرومن عائلة شعيب5903
26NoNo-12-2011ذكرحمصباباعمرومن عائلة شعيب5904
26NoNo-12-2011ذكرحمصباباعمروسامي مصلح5905

ال906 تخال الز 2011ذكك 12 26htt // t b / 621 U H8 26NoNohttp://youtu.be/y621xmUrvH8-12-2011ذكرحمصكرم الزيتونخالد العويد5906
26NoNo-12-2011ذكرحمصكرم الزيتونمحمد عبدالناصر سعدالدين5907
26NoNo-12-2011ذكرحمصكرم الزيتونعبدالعزيز الغفري5908

ل فذلل ة قل ة أ http://youtuف be/NQONUdDCDC http://youtu.be/NQONUdDCDCتوفي بأزمة قلبية بسبب منعه من االسعاف26NoNo-12-2011ذكرحمصكرم الزيتونمحمد خالد العين5909
Q

http://youtu.be/6JSzb0NSe8Mاستشھد في باب السباع26NoNo-12-2011ذكرحمصالدارة الكبيرةمحمد عبد القادر اللوز5910
26NoNohttp://youtu.be/k5MPtXlAmtY-12-2011ذكرحمصتلكلخمحمد مدين الدندشي5911
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مختل عقليا26NoNo-12-402011ذكرحمصتيرمعلةاحمد فواز السعيد5912

عالم دين  وشيخ مسجد تم قنصة عند خروجه بعد خطبة ضد 26NoNo-12-2011ذكرحمصاالنشاءاتمحمد منھل أتاسي5913
النظام

افظ5914 ال اتث 2011ذكاالنشا 12 26NN 26NoNo-12-2011ذكرحمصاالنشاءاتھيثم الحافظ5914
26NoNo-12-2011ذكرحمصاالنشاءاتياسر السباعي5915

26NoNohttp://youtu.be/8qQQbQUzB1s-12-302011ذكرحمصالخالديةخالد الفتال5916

26NoNo-12-422011انثىحمصتلبيسةامنة حديد5917
26NoNo-12-2011ذكرحمصالرستنعبدالحسيب فرزات5918
تحت التعذيب26NoYes-12-2011ذكرحمصالرستنخالد فايز األحمد المقداد5919

ث 26NoNo-12-2011انثىحمصباب ھودلمى الشحادة5920
26NoNohttp://youtu.be/m4ldA5as3oQ-12-2011ذكرحمصباب ھودحمزة اسماعيل السقا5921
26NoNo-12-2011ذكرحمصالقصورغزوان صوفي5922

http://youtu be/MuHRYnYQXx http://youtu.be/MuHRYnYQXxمساعد مھندس26NoNo-12-282011ذكرحلبصالح الدينعمر حاوي5923
A

الشيفونية26YesNo-12-2011ذكرريف دمشقدومامجند منشق5924
الشيفونية26NoNo-12-2011انثىريف دمشقدومامجھول الھوية5925
26NoNohttp://youtu.be/r8TXRlGDOic-12-652011ذكرريف دمشقدومامحمد راتب النعال5926
مجند رفض اطالق النار على المتظاھرين26YesNo-12-202011ذكرريف دمشقحرستامحمد أديب نورو5927
26NoNo-12-2011ذكردير الزورالقوريةحامد محمد السعيد5928
نش5929 2011ذكادلفائز 12 26NN 26NoNo-12-2011ذكرادلبفائز بنشي5929
26NoNo-12-162011طفلادلبمحمد بن ماجد علي منّ 5930
26NoNohttp://youtu.be/8_4URh4zxCo-12-2011ذكردرعاتسيلفادي عيسى اللطيف5931
سعيد5932 دمشقسقباعمار 26NoNohttp://youtu-12-182011ذكرريف be/wU3vOESUkDI 26NoNohttp://youtu.be/wU3vOESUkDI-12-182011ذكرريف دمشقسقباعمار سعيد5932
26NoNo-12-2011ذكرحمصباباعمروخالد النعسان5933
27NoNo-12-2011ذكرحمصباباعمروزاھر معراوي5934
المجند27YesNo-12-2011ذكرحمصباباعمروخالد سليمان الحمد5935
27NoNo-12-2011ذكرحمصباباعمروغانم كاخيا5936
27NoNo-12-2011انثىحمصباب السباعمن بيت الزعبي5937
27NoNo-12-2011ذكرحمصالقصيرمحمد خضر وليد راشد5938
اال5939 2011ذكالقا 12 27NNة httالض // t b / YJ EO8b http://youtu.be/p-YJmEO8bncالضبعة27NoNo-12-2011ذكرحمصالقصيراحمد االسعد5939
27NoNo-12-2011طفلحمصالقصيراحمد يحيى سويد5940
27NoNo-12-2011ذكرحمصساحة الساعةياسين عبدالصمد5941
الشھابي5942 العائدينمحمود الساعة27NoNo-12-2011ذكرحمصمخيم ساحة شھداء http://youtuمن be/kiFnw3pVQFE http://youtu.be/kiFnw3pVQFEمن شھداء ساحة الساعة27NoNo-12-2011ذكرحمصمخيم العائدينمحمود الشھابي5942

27NoNohttp://youtu.be/JBswcAECUcU-12-2011ذكرريف دمشقدومامالك محمد البغدادي5943

فلسطيني   استشھد في ريف دمشق   دوما27NoNo-12-272011ذكرجنسيات اخرىفلسطينعمر حسيني5944
ذذ http://youtu.be/RLr5DPrwt2Iتحت التعذيب27NoYes-12-2011ذكرريف دمشقالكسوةمحمد جبر5945

27NoNo-12-2011ذكرالالذقيةاستشھد في ادلب على الحدود التركيةمحمود جمعة ھمو5946
http://youtu.be/-rX7cX7zo2cالمھندس27NoNo-12-2011ذكرالالذقيةاستشھد في ادلبمحمد الصباغ5947
بطيخة5948 شعبان 282011ذكرادلبكللاحمد 12 27NoNohttp://youtu be/aepgkiV3 Eg 27NoNohttp://youtu.be/aepgkiV3-Eg-12-282011ذكرادلبكللياحمد شعبان بطيخة5948
27NoNo-12-2011ذكرادلبجسر الشغورفادي عدالحميد منذر محمد5949
http://youtu.be/-qmulA86me0متأثرا بجراحه27NoNo-12-2011ذكردرعابصر الحريرداوود قاسم عليان5950
برماوي5951 27NoNo-12-2011ذكردرعاالسدمحمود وي5951 2011ررو بر 12 27NoNo
27NoNo-12-2011ذكردرعاابراھيم ابو نبوت5952
27NoNo-12-112011انثى - طفلةدير الزورالطيانةھناء حمدان الراوي5953
27NoNo-12-602011ذكرحماةجنوب الملعبمحمد دحام السلوم5954
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27NoNohttp://youtu.be/nu4Hdma6YIs-12-2011ذكرحماةالفرايةمعتصم الصالح5955
27NoNohttp://youtu.be/5kSGbe_C43g-12-222011ذكرحماةطريف سراج5956
27NoNo-12-82011طفلحماةخربة دامسمحمد عمار سكري5957
ك5958 ا ا ال ة 62011طفلاةخ 12 27NN 27NoNo-12-62011طفلحماةخربة دامسسليمان عمار سكري5958
http://youtu.be/TmlFS7b6Ru4مھندس27NoNo-12-292011ذكرالالذقيةالقلعةمحمد مصطفى صباغ5959

كان يحاول ايصال المساعدات الى باباعمرو اعتقلوه عند الحاجز 27NoNo-12-2011حمصباباعمرومحمد كاخيا5960
التعذيب تحت واستشھد

http://youtu.be/5rcoNQ9hEDs&
feature=youtu be featureواستشھد تحت التعذيب youtu.be

استشھد تحت التعذيب بعد اعتقاله عندما كان يحاول ايصال 28NoNo-12-2011حمصباباعمرومحمد رضوان الزھران5961
المساعدات

28NoNo-12-172011طفلحماةالحاضرعماد سرور5962
28NoNohttp://youtu.be/0GsA0RE-2sg-12-402011ذكرحماةمرعي عدنان قطان5963
تحت التعذيب28NoYes-12-242011ذكرحماةخالد أبو زمر5964
28NoNo-12-182011ذكرحماةحي األربعينخالد سامر الحسين5965

الز خ ش ال ذكاةال 28NoNo-12-2011ذكرحماةوالد عالء شيخ الزور5966
28NoNohttp://youtu.be/EGcA2YQB1is-12-2011ذكرحماةعبدهللا المصري5967
http://youtu.be/xiTjCbmaAzUمتاثرا بجراحه28NoNo-12-2011ذكرحمصباباعمروعبدالكريم المصري5968
زھران5969 28NoNo-12-2011ذكرحمصباباعمرورضون 28NoNo-12-2011ذكرحمصباباعمرورضون زھران5969
28NoNo-12-2011ذكرحمصباباعمرونضال البني5970
تحت التعذيب28NoYes-12-2011ذكرحمصالرستنفايز محمد المحمود5971
28NoNohttp://youtu.be/r3rXVmzm_Kc-12-52011طفلحمصطريق الشاماحمد الراعي5972 pمي y _
مجند28YesNo-12-2011ذكرحمصديربعلبةمجھول الھوية5973
28NoNo-12-2011ذكرادلباريحاشھيد من ال فتالي5974
28NoNo-12-2011ذكرادلباريحامن عائلة جزار5975

ا لة اا لا ذا 28NoNo-12-2011ذكرادلباريحامن عائلة عجان5976
تل أعور28NoNo-12-32011انثى - طفلةادلبجسر الشغورمريم سامر الحمر5977

سيارة زيل عسكرية ترمي جثتين مجھولتي الھوية في احدى 28NoNo-12-2011ذكرادلبجبل الزاويةمجھول الھوية5978
28 12 الزاوية2011 جبل http://youtu.be/h3uuIyPzT6Eقرى قرى جبل الزاوية2011 12 28

سيارة زيل عسكرية ترمي جثتين مجھولتي الھوية في احدى 28NoNo-12-2011ذكرادلبجبل الزاويةمجھول الھوية5979
http://youtu.be/h3uuIyPzT6Eقرى جبل الزاوية2011 12 28

28NoNo-12-2011ذكرحلبمارعاحمد رمزي دادا5980 عي
مجند استشھد في ادلب28YesNo-12-2011ذكرحلبالبابوائل حج قدور الناقو5981
http://youtu.be/htO1k5_ir9oاستشھد في حمص   دير بعلبة28NoNo-12-2011ذكرريف دمشقدومااسامة محمود سالم5982
استشھد في حمص  دير بعلبة28NoNo-12-2011ذكرريف دمشقدومامحمود األصبح5983

ة ذفق 28NoNo-12-212011ذكرريف دمشققرية العبادةعبدالرحمن محسن5984
28NoNo-12-262011ذكرريف دمشققرية العبادةعمار ياسر درويش5985
28NoNo-12-272011ذكرريف دمشققرية العبادةجمال الحجة5986
دربالة5987 الغرافاحمد 2011ذكرالالذقيةح 12 28NoNoالتركية الحدود عل استشھد الناشط الناشط  استشھد على الحدود التركية28NoNo-12-2011ذكرالالذقيةحي الغرافاحمد دربالة5987
28NoNo-12-2011ذكردرعاالمنشيةقصي محمد خليفة عياش5988
تحت التعذيب29NoYes-12-282011ذكرريف دمشقدومااحمد مصطفى طفور5989
29NoNo-12-2011ذكرريف دمشقدومااكرم بن ابراھيم عيون5990 يون يم بر بن قورم رري
29NoNohttp://youtu.be/mSldDsEVwro-12-2011ذكرريف دمشقدومامحمود الدرة5991
29NoNo-12-182011ذكرريف دمشقدوماابراھيم عبدالمجيد5992
29NoNo-12-2011ذكرريف دمشقعربينحسين ياسين المبخر5993

ذة 29NoNo-12-2011ذكرريف دمشقعربينمن عائلة زغلول5994
29NoNo-12-92011طفلريف دمشقالمعضميةعالء باللة5995
29NoNo-12-2011ذكرريف دمشقالمعضميةمحمد ھزاع5996
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29NoNo-12-2011ذكرريف دمشقالكسوةعبدالرحمن أحمد اللحام5997
29NoNo-12-232011ذكردمشقالمعضميةمحمد قاسم زين الدين5998
29NoNo-12-252011ذكرحمصالخالديةعبدهللا عبدالھادي السقا5999
قة6000 ا طف ةك 2011ذكل 12 29NN 29NoNo-12-2011ذكرحمصديربعلبةكرم مصطفى عاجوقة6000
http://youtu.be/KituCx0J6RIمختل عقليا29NoNo-12-2011ذكرحمصالقصورمحمد فراس المھيني6001
المھندس29NoNo-12-2011ذكرحمصكفرعايانادر نجيب الديري6002
مصطفى6003 الدين عز السباعرامي ھود29NoNo-12-282011ذكرحمصباب باب في استشھد استشھد في باب ھود29NoNo-12-282011ذكرحمصباب السباعرامي عز الدين مصطفى6003
الرقيب أول المنشق29YesNo-12-2011ذكردرعااستشھد في حمصمھند عدنان الحوشان6004
استشھد في حماة  الخنزيرية29NoNo-12-212011ذكردرعاالحارةمحمد أحمد إحسان بقدلية6005
29NoNo-12-2011ذكردرعامحمد الحرير6006
29NoNo-12-2011ذكرادلبمعرة النعماناحمد حمدان ادريس6007
29NoNo-12-2011ذكرادلبمعرة النعمانعبدالحميد حمدان ادريس6008
29NoNo-12-2011ذكرادلبخان شيخونمحمد حسن اسماعيل6009
طة6010 خل ةنذ ط لال 2011ذكا 12 29 29NoNo-12-2011ذكرادلبالمسطومةنذير مخلوطة6010
29NoNo-12-2011انثىادلبالمسطومةرؤى سمير قدور6011
استشھد على الحدود التركية29NoNo-12-2011ذكرالالذقيةالرمل الجنوبيعبدالرحمن أحمد درويش6012
االصبح6013 عائلة من دمشقدوماشھيد فلسطيني29NoNo-12-2011ذكرريف فلسطيني29NoNo-12-2011ذكرريف دمشقدوماشھيد من عائلة االصبح6013

الدقماق  بسبب عدم اسعافھا ورفض المشافي استقبالھا وھي 29NoNo-12-2011طفلحماةسھل الغابجنين مع امه6014
في حالة والدة

29NoNo-12-212011ذكرحماةحي باب البلدعادل غزوان حداد6015 ي
29NoNohttp://youtu.be/MGiqTlTHlDY-12-502011ذكرحماةحي الحميديةبھجت زمزم6016
29NoNohttp://youtu.be/a2EyaWgJfuQ-12-292011ذكرحماةشارع 15 آذارراتب السعد6017
29NoNo-12-162011طفلة - انثىحماةشارع 15 آذاردالل غياث عوف6018

طة األ طفلاةهللا 29NoNo-12-172011طفلحماةعبدهللا بديع األسطة6019
29NoNo-12-2011ذكرحماةحي الباروديةمن عائلة الكرزون6020

الدقماق  بسبب عدم اسعافھا ورفض المشافي استقبالھا وھي 29NoNo-12-2011ذكرحماةسھل الغابمجھول الھوية6021
والدة حالة في حالة والدةفي

http://youtu.be/http://ow.ly/8d4رصاص من حاجز كفرعايا29NoNo-12-2011حمصباباعمروعدنان رسالن6022
ob

المصري6023 2011ذكرحماةاللطامنةعبدالرزاق 12 30NoYesديربعلبة حمص التعذيب تحت الجثة واعادوا االمن اختطفه اختطفه االمن واعادوا الجثة تحت التعذيب حمص ديربعلبة30NoYes-12-2011ذكرحماةاللطامنةعبدالرزاق المصري6023

اختطفه االمن واعادوا الجثة تحت التعذيب حمص ديربعلبة30NoYes-12-2011ذكرحماةاللطامنةمحمد عبدالرزاق المصري6024

اختطفه االمن واعادوا الجثة تحت التعذيب حمص ديربعلبة30NoYes-12-2011ذكرحماةاللطامنةسامر عبدالرزاق المصري6025

اختطفه االمن واعادوا الجثة تحت التعذيب حمص ديربعلبة30NoYes-12-2011ذكرحماةاللطامنةمنھل عبدالرزاق المصري6026

اختطفه االمن واعادوا الجثة تحت التعذيب حمص ديربعلبة30NoYes-12-2011ذكرحماةاللطامنةعامر عبدالرزاق المصري6027

30NoNohttp://youtu.be/njj7wxdp9Cc-12-2011ذكرحماةالبياضعابد الشيخ خليل6028
30NoNo-12-172011طفلحماةالحميديةعبيدة ابوخصرين6029
30NoNo-12-2011انثىحماةمن عائلة عاشور6030
30NoNohttp://youtu.be/v5gRSroO7Aw-12-2011ذكرحماةعلي قجيجان6031
ق6032 زقز آل ن د 2011ذكاةش 12 30NN 30NoNo-12-2011ذكرحماةشھيد من آل زقزوق6032
30NoNohttp://youtu.be/63tOgN40bK0-12-272011ذكرحماةوائل جمال قاشوش6033
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استشھدت عندما كانت تقوم بنشر الغسيل لديھا طفل عمره ثالثة 30NoNo-12-2011انثىحماةراما الديري6034
http://youtu.be/81Fcs64P3W0شھور زوجھا يعمل في السعودية

30NoNohttp://youtu.be/cEzeVA4mbrc-12-2011ذكردير الزورالبوكمالعبدالقادر عيد االشعب   6035
ا6036 ال 2011ذكتلكلخخال 12 30NN 30NoNo-12-2011ذكرحمصتلكلخخالد المرجان6036
30NoNohttp://youtu.be/ojst6lcJrcA-12-2011ذكرحمصتلكلخمنذر حمادي6037
30NoNo-12-2011ذكرحمصتلكلخفوزي عواد6038
عواد6039 30NoNo-12-2011ذكرحمصتلكلخظھير 30NoNo-12-2011ذكرحمصتلكلخظھير عواد6039
30NoNo-12-2011ذكرحمصباب الدريبعبدالحكيم عبدالسالم المصري6040
30NoNohttp://youtu.be/iKJDiCVFaw8-12-2011ذكردرعاالبلدمحمد فرحان زطيمة6041
30NoNo-12-2011ذكردرعاالمحطةثائر باسل أبو نبوت6042
30NoNo-12-2011ذكردرعاالمحطةماجد محمود جابر الحاميد6043
30NoNo-12-2011ذكردرعاالمحطةمالك عطية الحمود6044
30NoNohttp://youtu.be/s3LJ0BxJ7p0-12-2011ذكردرعاصيداابراھيم ياسين الغوازي6045

ن النا إطال لكثافة افه ا ذ ت لطة ته ا ا بسبب اصابته بجلطة وتعذر اسعافه لكثافة إطالق النار ومنع 30NoYes-12-2011ذكردرعاانخلمحمد حامد الشلبي6046
التجوال

بسبب عدم تمكنه من غسل الكلى لوجود الحصار30NoNo-12-2011ذكردرعاالحراكمحمد عوض أبو سالم6047
حمد6048 علي قناص30NoNo-12-2011ذكردرعاالبلدعبدالرحيم برصاص برصاص قناص30NoNo-12-2011ذكردرعاالبلدعبدالرحيم علي حمد6048
30NoNohttp://youtu.be/NZV4Yzg_ofI-12-2011ذكرريف دمشقالمعضميةزاھر الواوي6049
بسبب الحواجز التي حالت دون اسعافه30NoNo-12-2011ذكرريف دمشقعربينسمير الشيخ قويدر6050
يكردي اختطف االمن جثته30NoNo-12-2011ذكرالرقةالطبقةمجھول الھوية6051
كردي اختطف االمن جثته30NoNo-12-2011ذكرالرقةالطبقةمجھول الھوية6052
30NoNo-12-2011ذكرادلبإبراھيم عادل المصري6053
30NoNohttp://youtu.be/IO_9Oy0TRBo-12-2011ذكرادلبرياض سليمان عوض6054

ال ال ن لطف hذا // b / 9Sd UR0 30NoNohttp://youtu.be/-9SdgspoUR0-12-2011ذكرادلبمصطفى منير عالء الدين6055
30NoNo-12-162011طفلدمشقالحجر األسوداحمد قدور6056
30NoNo-12-2011ذكردير الزورالبوكمالقدور عيد االشعب6057

جثمانه سلم كفرسوسة في المفبركة التفجيرات في استشھد استشھد في التفجيرات المفبركة في كفرسوسة .سلم جثمانه 31NoNo-12-2011ذكرادلبصھيانايمن عبد الفتاح العليوي6058
http://youtu.be/kFjXnjjKsX4اليوم

31NoNo-12-2011ذكرادلبكفرنبلمحمد رياض الجعار6059
31NoNo-12-2011ذكرطرطوسحي الساحةابراھيم زين6060 يم
http://youtu.be/WYVZswiauzYمجند31YesNo-12-2011ذكردرعابلدة الشجرةبالل نايف العلي6061
http://youtu.be/vuO678Vg-6gالمجند   استشھد في حمص على ايدي قوات االمن31YesNo-12-2011ذكردمشقكفرسوسةمحمد تقي6062

الحسو6063 غيدان الزورالبوكمالمحمد نوى31YesNo-12-2011ذكردير و جاسم بين استشھد منشق http://youtu.be/CkULN7qeNcwعسكري و6063 ن  ي ل  زوربو 2011رير  12 31YesNoوى م و  ھ بين ج ق  ttpري  //youtu be/C U qe c

31NoNo-12-2011ذكرحمصديربعلبةمحمد سليم المصري6064

وجدت جثته في دير بعلبة -مسيحي من قرية صدد  ابن  ابوعزيز31NoNo-12-2011ذكرحمصديربعلبةعصام عبداللطيف6065

متأثرا بجراحه بعد قنصه من الحاجز  - مسيحي31NoNo-12-2011ذكرحمصبستان الديوانميشيل غسان عبود6066
31NoNo-12-2011ذكرحمصالقصيراحمد خلف ورضوان6067
31NoNo-12-2011ذكرحمصالقصيرمصطفى داكيش6068
http://youtu.be/rnOO9Q5jSbYتحت التعذيب31NoYes-12-2011ذكرحمصوادي العربانيس يوسف المغربل6069
خطف وقتل - تحت التعذيب31NoYes-12-2011ذكرحماةعالء السودي6070
http://youtu.be/CJ1F1gezZ1wجثة في مشفى حماة31NoNo-12-2011ذكرحماةمجھول الھوية6071
ة6072 الھ ل 2011ذكاةھ 12 31NNاة شف ف httثة // t b /CJ1F1 Z1 http://youtu.be/CJ1F1gezZ1wجثة في مشفى حماة31NoNo-12-2011ذكرحماةمجھول الھوية6072
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واحد من 10 جثث القيت في دير بعلبا من بينھا 5 من عائلة 31NoNo-12-2011ذكرحمصديربعلبةمجھول الھوية6073
المصري والشھيد عصام عبداللطيف وبقي 4 مجھولين

واحد من 10 جثث القيت في دير بعلبا من بينھا 5 من عائلة 31NoNo-12-2011ذكرحمصديربعلبةمجھول الھوية6074
المصري والشھيد عصام عبداللطيف وبقي 4 مجھولين

واحد من 10 جثث القيت في دير بعلبا من بينھا 5 من عائلة 31NoNo-12-2011ذكرحمصديربعلبةمجھول الھوية6075
المصري والشھيد عصام عبداللطيف وبقي 4 مجھولين

عائلة من 5 بينھا من بعلبا دي ف القيت جثث 10 من واحد واحد من 10 جثث القيت في دير بعلبا من بينھا 5 من عائلة 31NoNo-12-2011ذكرحمصديربعلبةمجھول الھوية6076
المصري والشھيد عصام عبداللطيف وبقي 4 مجھولين

01NoNohttp://youtu.be/VHmpEY9eXKc-01-2012ذكرحمصمنطقة المشروعمحمد تركي الحجك6077 ج ي pرروعر y p

01NoNohttp://youtu.be/OCLT8LriUP0-01-2012ذكرحمصمنطقة المشروعإياد علي دياب6078
http://youtu.be/joQRH4L4118وادي العرب01NoNo-01-2012ذكرحمصالبياضةمحمود صبري مراد6079

ال6080 ال ةش طفلةتل 82012انث 01 حتى01 واليوم 29/12/2011 بتاريخ واستشھدت بجراحھا httمتاثرة // t b /T 3ORD 40 طفلةحمصتلبيسةشيرين الصالح6080 - ى 01NoNo-01-82012انثى يوم  ريخ 29/12/2011 و ھ ب ھ و ر بجر
http://youtu.be/T-3ORDmo40wعرف خبر وفاتھا

متأثرا بإصابته في إحدى مشافي حماه . وھو اول شھيد في 01NoNo-01-2012ذكرحماةمحمود أنس الشامي6081
2012

متأثرا بإصابته في إحدى مشافي حماه01NoNo-01-2012ذكرحماةمحمد غزال6082

سقط برصاص االمن وھو مع ابيه في سيارتھم على طريق 01NoNo-01-72012طفلحماةخطابسراج الدين القاسم6083
محردة

القد6084 د ح د يةاح الزا 2012ذكادلبجبل 01 01YNالح بالجيش لاللتحاق ا الف ال حا جند مجند  محاوال الفرار لاللتحاق بالجيش الحر01YesNo-01-2012ذكرادلبجبل الزاويةاحمد محمد القدور6084

01NoNohttp://youtu.be/v7aeWLHOAyE-01-502012ذكرريف دمشقدارياتيسير حبيب6085

01NoNo-01-2012ذكرطرطوسبانياس - البيضةمحمد جلول6086
01NoNo-01-2012ذكردير الزورعمر فايز الحسين6087

http://youtu.be/0krIuTBIdlEتير معلة حمص جثمان شاب مجھول مرميا بنھر العاصي 01NoNo1/1-01-2012ذكرحمصتير معلةمجھول الھوية6088

http://youtu.be/wDjqHQToVUQديربرس - شھيد مجھول الھوية بلدة ذيبان بديرالزور01NoNo-01-2012ذكردير الزورذيبانمجھول الھوية6089

http://youtu.be/LnRo9DRBdhEاعتقل منذ 14-12-2011 اليوم استلم شھيدا تحت التعذيب02NoNo-01-2012حمصباباعمروفواز المحيميد " النھار6090
&feature=youtu.be& y

02NoNo-01-2012ذكرحمصالبياضهعبدالرحمن شرقيه6091
02NoNohttp://youtu.be/x9C_NVVbE_E-01-2012ذكرحمصقرية الديبةخالد بري القصاب6092

درويش6093 التعذيب02NoYes-01-2012ذكرحمصباباعمروعبدالكريم تحت حمزة بابو http://youtu.be/mNm5RDmflDkملقب رويش6093 ريم  روب ب 2012رصب 01 02NoYesيب ز   بو  http://youtu.be/mNm5RDmflDkب ب

http://youtu.be/3CKYblucr3Yوجدت الجثة بين الدرا الكبيرة و تير معلة  (فيديو)02NoNo-01-2012ذكرحمصمجھول الھوية6094
تحت التعذيب02NoYes-01-2012ذكرحمصجورة الشياحسعيد عبد الرزاق سحلول6095
الحلواني6096 عبدالمعين طفلةحمصالبياضهراما - رأسھا02NoNo-01-102012انثى في متفجرة طلقة طفلةحمصالبياضهراما عبدالمعين الحلواني6096 - طلقة متفجرة في رأسھا02NoNo-01-102012انثى
02NoNo-01-2012ذكرحمصباباعمرومدين ابراھيم الحلبي6097
02NoNo-01-2012ذكرحمصالميدانيلقب ب ابو غازي6098
http://youtu.be/sj-9SbNkWvEملقب بابو خالد  دوما - الشيفونية02NoNo-01-2012ذكرريف دمشقدومامحمد جاموس6099
دوما - الشيفونية02NoNo-01-2012ذكرريف دمشقالشيفونيةعدنان راتب جاموس6100
استشھد بالقرب من الشيفونية02NoNo-01-2012ذكرريف دمشققرية العبادةمحمود عبدالمعطي محسن6101
http://youtu.be/rjd0Nm8_O4Iاستشھد بالقرب من الشيفونية02NoNo-01-2012ذكرريف دمشقعربينغياث الحلبي6102
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02NoNohttp://youtu.be/7JbxpWVXWls-01-2012ذكرريف دمشقدارياحسين الحالق6103
http://youtu.be/k_DzxyLM2Boمجند02YesNo-01-2012ذكرادلبأريحاوائل محمد رائد حلبية6104
http://youtu.be/xMP32CfKLH0مجند استشھد في حمص02YesNo-01-272012ذكرادلبسراقبصابر احمد نصار6105
ل6106 ةا ط لال 2012ذكا 01 02NN 02NoNo-01-2012ذكرادلبالمسطومةمحمد صبري عادل جبري6106
02NoNohttp://youtu.be/wds8ZJP05Kg-01-2012ذكرحلبحريتانعثمان حوري6107
02NoNo-01-2012ذكرريف دمشقداريامن بيت غزي6108
حبوش6109 بدر المسطومة02NoNo-01-2012ذكرادلبمصطفى طريق على استشھد استشھد على طريق المسطومة02NoNo-01-2012ذكرادلبمصطفى بدر حبوش6109
http://youtu.be/wsVJu7LsUpgالمجند استشھد اثناء محاولته االنشقاق في حمص03YesNo-01-2012ذكرادلبخالد محمود الزير6110
على حاجز الزربة03NoNo-01-2012ذكرادلبالھبيطصفوان العزو6111
على حاجز الزربة03NoNo-01-2012ذكرادلبالھبيطابن عبدهللا بداع العمر6112 ع
03NoNo-01-2012ذكردرعابلدة نصيبايمن عبد الكريم الراضي6113
03NoNo-01-222012ذكرحماةمعرزافخالد الشيخ وقاع6114
http://youtu.be/m9kvunBjrJwمتأثرا بجراحه03NoNo-01-392012ذكرحماةقمحانةمحمد سودين6115
ن6116 االف 192012ذكاةالقهللا 01 03 03NoNo-01-192012ذكرحماةالقصورعبدهللا االفيوني6116
03NoNohttp://youtu.be/xfpGUQQwnao-01-282012ذكرحماةالقصوربالل شامية6117
03NoNo-01-282012ذكرحماةالجسرحيان المعلم6118
قشاش6119 03NoNo-01-2012ذكرحماةمزيد 03NoNo-01-2012ذكرحماةمزيد قشاش6119
03NoNo-01-2012ذكرحماةملھم قشاش6120
03NoNo-01-2012ذكرحماةحي األربعينمن آل حامضاني6121
طفل اصيب برصاصة اثناء وقوفه على باب منزله03NoNo-01-2012طفلحماةحي الحاضرمن عائلة الترك6122 ىي
طفلة دھسا بسيارة تابعة لجيش بشار03NoNo-01-2012انثى - طفلةحماةمشاع االربعينمجھولة االسم6123
03NoNo-01-422012ذكرحماةالسلميةخالد عبد المولى6124
استشھد في باب الدريب03NoNo-01-602012ذكرحمصباب تدمرعماد الصواف6125

ا ال تا اذال ا تأث النا ف تش ا استشھد في النازحين متأثرا بجراحه03NoNo-01-2012ذكرحمصكرم الزيتوناحمد الصاري6126
http://youtu.be/k5nDjVE6ZWMتحت التعذيب03NoYes-01-2012ذكرحمصالخالديةعبدالجبار زعرور6127
استشھد في الخالدية03NoNo-01-2012ذكرحمصباب تدمرمصطفى السلقيني6128
بلور6129 عالء بطناالمجند دمشقكفر 2012ذكرريف 01 03NoNoحمص في استشھد استشھد في حمص03NoNo-01-2012ذكرريف دمشقكفر بطناالمجند عالء بلور6129
اختطفت الجثة صباحا واعادوھا مسروقة  االعضاء03NoNo-01-222012ذكرريف دمشقعربين   بلدة مديرازاھر محمود الدرة6130
اختطف جريحا منذ 3 اسابيع وسلم اليوم جثة ھامدة03NoNo-01-2012ذكردمشقجوبرمحمد ضھربالك6131

الخلف6132 2012ذكرادلبيامن 01 04NoNoبإدلب ناسفة بعبوة األمن http://youtuاغتاله be/loXEBTW7WQ4 http://youtu.be/loXEBTW7WQ4اغتاله األمن بعبوة ناسفة بإدلب04NoNo-01-2012ذكرادلبيامن الخلف6132

اغتاله األمن بعبوة ناسفة بإدلب04NoNo-01-2012ذكرادلبعبدالحميد ربوع6133
http://youtu.be/jO2h3sK0Mtwالمجند  تحت التعذيب في الرقة04YesYes-01-2012ذكرادلبكفرتخاريممحمد نضال جبس6134
د6135 ح عل دةعبدالعظي عاالياد 2012ذكد 01 04NNاحه بج ا تاث متاثرا بجراحه04NoNo-01-2012ذكردرعااليادودةعبدالعظيم علي حمد6135
04NoNo-01-2012ذكرحماةاحمد حبال6136
04NoNo-01-162012طفلحمصالقرابيصعمر ھيثم التدمري6137
سويد6138 خالد التعذيب04NoYes-01-2012ذكرحمصعشيرةمحمد تحت باباعمرو في استشھد وي6138 2012رصير   01 04NoYesيب رو   ب ي ب ھ 
http://youtu.be/C1AIyWXsHVcالمجند  تحت التعذيب04YesYes-01-2012ذكرحمصباباعمرواحمد السقا6139
04NoNohttp://youtu.be/3KmBlOlDYlI-01-2012ذكرحمصعشيرةعامر المصري6140
04NoNohttp://youtu.be/mr08vbeXJu8-01-2012ذكرحمصاالنشاءاتمھاب المصري6141
ً 04NoNo-01-2012ذكرحمصديربعلبةمجھول الھوية6142 أعدم ميدانيا
اختطف وقتل04NoNo-01-2012ذكرحمصالحولةعبدالباسط ابراھيم الشموطي6143
ملقب ب (الحنكش)  قتل في المنطقة الصناعية04NoNo-01-172012طفلحمصالخالديةعلي الشيخ عثمان6144

بسبب عدم تمكن اسعافه لوجود الحواجز عند إصابته بجلطة04NoNo-01-2012ذكرحمصباب الدريب  الشرفةفرحان عبدالوھاب سلمانية6145
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http://youtu.be/fVom5QTTRR0مجند منشق استشھد تحت التعذيب04YesNo-01-2012حمصباباعمروعلي السقا6146

(ابو الصديق )05NoNo-01-2012ذكردير الزورغريبةيعقوب خضر الخليفة6147
الخليفة6148 خضر الزورغريبةراغب 2012ذكردير 01 05NoNo 05NoNo-01-2012ذكردير الزورغريبةراغب خضر الخليفة6148
(ابو معاذ)05NoNo-01-2012ذكردير الزورغريبةاسماعيل نوري الحمود6149
05NoNo-01-2012ذكردير الزورغريبةاسماعيل حمود النايف6150
05NoNo-01-2012ذكردير الزورغريبةمحمد غالب المغير6151 ير زورريبب رير
05NoNo-01-2012ذكردير الزورغريبةناصر سليمان العكلة6152
05NoNo-01-2012ذكردير الزورغريبةخضر االحمد الخليف النجم6153
http://youtu.be/AiO4_EQdtqIاستشھد في حمص05NoNo-01-2012ذكردير الزورمحمد عادل الشريف6154

ذة 05NoNo-01-2012ذكردير الزورغريبةسايس حجاب المغير6155
05NoNo-01-2012ذكردير الزورغريبةباسم حجاب المغير6156
05NoNo-01-2012ذكردير الزورغريبةبسام حجاب المغير6157
النايف6158 حمود الزورغريبةنوري 2012ذكردير 01 05NoNo(ابوعبدهللا) (ابوعبدهللا)05NoNo-01-2012ذكردير الزورغريبةنوري حمود النايف6158
الفاخورة05NoNo-01-452012انثىحمصمن عائلة طالب6159
05NoNo-01-622012ذكرحمصحي الخضرموفق ادريس6160
الحسواني6161 05NoNo-01-2012ذكرحمصالخالديةخالد 6 ي6 0رصيو 0 05NoNo
http://youtu.be/2iAKXnbp8M8تمت تصفيته على أحد الحواجز05NoNo-01-2012ذكرحمصالقصيرمحمد مبارك طرفة6162
05NoNo-01-602012ذكرحمصحسياءشريف خطيب6163

خالد6164 قرة http://youtuمساعد اول من مرتبات امن الدولة تم تصفيته بسبب رفضه قتل 05YesNo-01-2012ذكرحمصالوعرعبداللطيف be/yM1-4cV FSY http://youtu.be/yM1المتظاھرين05YesNo-01-2012ذكرحمصالوعرعبداللطيف قرة خالد6164 4cV_FSY

05NoNohttp://youtu.be/g3vy1c7b88A-01-352012ذكرادلبجبل الزاويهاحمد ناجي عتيق6165
تحت التعذيب05NoYes-01-2012ذكردرعاقصي محمد الخليفه عياش6166
الطراد6167 غالب 2012ذكردرعاإزرعزياد 01 05YesNoاألول اعد الم المساعد األول05YesNo-01-2012ذكردرعاإزرعزياد غالب الطراد6167

05NoNohttp://youtu.be/LNOwMvkWhkk-01-2012ذكردرعاإزرعاحمد ياسر مجاريش6168

مجاريش6169 عدنان 2012ذكردرعاإزرعمحمد 01 05NoNohttp://youtu be/LNOwMvkWhkk 05NoNohttp://youtu.be/LNOwMvkWhkk-01-2012ذكردرعاإزرعمحمد عدنان مجاريش6169

05NoNo-01-2012ذكردرعاإرزعاحمد محمد مجاريش6170
05NoNo-01-2012ذكردرعاإزرعمعن مجاريش6171
العر6172 يونس 212012ذكرالقنيطرةممتنةعالء 01 05YesNoحمص ف استشھد http://youtuالمجند be/RQq0xzRPIs8 http://youtu.be/RQq0xzRPIs8المجند استشھد في حمص05YesNo-01-212012ذكرالقنيطرةممتنةعالء يونس العر6172
تحت التعذيب05NoYes-01-2012ذكرالالذقيةالرملعلي الصوص6173
05NoNo-01-2012ذكرريف دمشقحموريهعمر محمد عرابي6174
05NoNohttp://youtu.be/p8NvIdDpYVY-01-2012ذكرريف دمشقحموريهثائر محمد غنافر6175 ر قورير pرري y p p
05NoNo-01-2012ذكرريف دمشقحموريهمحمود حسان حمدان6176
http://youtu.be/JjsD-ic4Hd0عسكري استشھد في حلب05YesNo-01-2012ذكردمشقالحجر األسودانس خميس6177
05NoNohttp://youtu.be/VRnz30a55Co-01-2012ذكردير الزوراسماعيل النوري6178

ذة 05NoNo-01-2012ذكردير الزورالغريبةشجاع نجم6179
05NoNohttp://youtu.be/fM0lpuZFLXg-01-2012ذكردير الزورالغريبةخضر احمد الخليف6180
رصاصات في الصدر  من قبل االمن والجيش 05NoNo3-01-452012انثىحمصكرم الزيتونمنى نبيل رمضان السقى6181
الداالت6182 مصطف دمشقالزبدانسامر 422012ذكرريف 01 06NoNohttp://youtu be/M4 GeFJRgj8 06NoNohttp://youtu.be/M4-GeFJRgj8-01-422012ذكرريف دمشقالزبدانيسامر مصطفى الداالتي6182
06NoNo-01-2012ذكرريف دمشقحرستامحمد خير زيتون6183
06NoNohttp://youtu.be/Zk-yxGrxZro-01-2012ذكرريف دمشقحرستاسامر منير المھدي6184
شلة6185 دمشقحرستاحسان 06NoNo-01-2012ذكرريف قرن 6185 2012رري  01 06NoNo
06NoNo-01-2012ذكرريف دمشققدسيامن عائلة الشاغوري6186
06NoNo-01-2012ذكرريف دمشققدسيامن عائلة ثلجة6187
06NoNo-01-2012ذكرريف دمشققدسيامن عائلة روق6188
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06NoNohttp://youtu.be/IL3q-uaM3B4-01-252012ذكرريف دمشقالضميرداوود طعمة السيد أحمد6189
06NoNohttp://youtu.be/AFSPCPyLJyU-01-2012ذكرريف دمشقالضميربندر معضماني6190
06NoNo-01-502012ذكرريف دمشقالضميرخليل طه الديك6191
اق6192 ال شقالضال 2012ذكف 01 06NN 06NoNo-01-2012ذكرريف دمشقالضميرعالء السراقبي6192
ابو المنتصر06NoNo-01-2012ذكرريف دمشقالضميرمحمد معضماني6193
06NoNohttp://youtu.be/E8-ydz1jzk8-01-2012ذكرريف دمشقالضميراسامة داوود خليفة6194
السباعي6195 جابر 06NoNo-01-2012ذكرحمصاإلنشاءاتمحمد 06NoNo-01-2012ذكرحمصاإلنشاءاتمحمد جابر السباعي6195
06NoNohttp://youtu.be/V1-19aPKFzI-01-2012ذكرحمصعشيرةخالد ستيت6196
06NoNo-01-552012ذكرحمصالرستنخالد محمود درويش6197
مجند لرفضه إطالق النار06YesNo-01-2012ذكرحمصالرستنمجھول الھوية6198
مجند  لرفضه إطالق النار06YesNo-01-2012ذكرحمصالرستنمجھول الھوية6199
مجند  لرفضه إطالق النار06YesNo-01-2012ذكرحمصالرستنمجھول الھوية6200
06NoNo-01-2012ذكردرعامحجةنسيم وليد اسماعيل الجلدة6201
ش6202 لا ال 402012ذكاةن 01 06htt // t b /6 VLAlf fS4 06NoNohttp://youtu.be/6sVLAlfcfS4-01-402012ذكرحماةجنوب الملعبميران درويش6202
06NoNo-01-2012ذكرحماةجنوب الملعببراء البرازي6203
06NoNohttp://youtu.be/N5Ewpjv9Xqk-01-282012ذكرحماةالشيخ عنبرمھاب شيخ الغنامة6204
دبيس6205 محيميد حسن عنبرساھر 06NoNo-01-2012ذكرحماةالشيخ 06NoNo-01-2012ذكرحماةالشيخ عنبرساھر حسن محيميد دبيس6205
استشھد في قدسيا06NoNo-01-2012ذكرحماةمجھول الھوية6206
استشھد في ريف دمشق قدسيا06NoNo-01-162012طفلحماةاللطامنةعبداإلله طالل محمد6207
استشھد في ريف دمشق قدسيا06NoNo-01-162012طفلحماةاللطامنةمحمد الصافي6208 يي
استشھد في تفجير الميدان06NoNo-01-2012ذكرحماةحي االربعينحيدر االبرش6209

المجند  قُتل لرفضه اطالق النار على المتظاھرين في مدينة 06YesNo-01-2012ذكرحماةمصيافمحمد درزية6210
صيدا بدرعا

ال ط ا لال ن لف طذا ش شرطي06YesNo-01-2012ذكرادلبكفرنبلحسن عبد الباسط حالق6211
07NoNohttp://youtu.be/B5EFoY1gCr4-01-2012ذكرادلبقميناسنديم صالح الخلف6212
شرطي07YesNo-01-2012ذكرادلبحاسمجھول الھوية6213
خليل6214 2012ذكرادلبكنصفرةاحمد 01 07NoNohttp://youtu be/c1wuBZMxbkU 07NoNohttp://youtu.be/c1wuBZMxbkU-01-2012ذكرادلبكنصفرةاحمد خليل6214
07NoNohttp://youtu.be/wpv2ciBkTcs-01-2012ذكرحمصالخالديةزياد الناصر6215
07NoNo-01-152012طفلادلبعمر عبدالعزيز حج محمد6216
07NoNo-01-422012ذكرحمصعشيرةجمال البخيت6217
07NoNohttp://youtu.be/9I8OeM6HD3g-01-2012ذكرريف دمشقسقبانور فايز رضي6218
http://youtu.be/vdnzA5u-Rfsمتأثرا بجراح البارحه07NoNo-01-2012ذكرريف دمشقحرستااسامة زيتون6219
http://youtu.be/NJbHQLtRHlsمتأثرا بجراح البارحه07NoNo-01-2012ذكرريف دمشقحرستامعاذ شاكر6220

ش شل لذف أث متأثرا بجراح البارحه07NoNo-01-2012ذكرريف دمشقحرستامحمد ياسر العش6221
http://youtu.be/PxjJ4CN5ev8متأثرا بجراح البارحه07NoNo-01-2012ذكرريف دمشقحرستاعمر سويد6222
عسكري وجدت الجثة خلف البلدية07YesNo-01-2012ذكرريف دمشقدومامجھول الھوية6223
المھتدي6224 2012ذكرحمصالخالديهمحمود 01 07NoNo 07NoNo-01-2012ذكرحمصالخالديهمحمود المھتدي6224
استشھد في باباعمرو07NoNo-01-2012ذكرحمصالخالديةعبدالرزاق عمر السيد6225
07NoNo-01-2012ذكرحمصالفرقلسعماد سرسك6226
07NoNohttp://youtu.be/LA1022F2e2c-01-302012ذكرحمصعشيرةمحمد نور عرنوس6227 و ر pريرور y
07NoNohttp://youtu.be/-BFteb1Vr6Y-01-2012ذكرحمصجورة الشياحكتيبة  عامر صابر6228
وجدت الجثة مقيدة ومكممة الفم عليھا اثار تعذيب07NoYes-01-2012ذكرحمصالكورنيشمجھول الھوية6229
وجدت الجثة مقيدة ومكممة الفم عليھا اثار تعذيب07NoYes-01-2012ذكرحمصالكورنيشمجھول الھوية6230

ذة 07NoNo-01-2012ذكرحمصالخالديةالحاج محمد نور عوف6231
07NoNo-01-2012ذكردرعاجبابمن عائلة المنصور6232
عسكري بالفرفه الرابعه قتل في محاوله انشقاق07YesNo-01-2012ذكرادلبمصطفى غزوان سيد عيسى6233
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07NoNo-01-2012ذكرادلبكفر بطيخمحمد رضوان الياسين6234
http://youtu.be/CE7K5AYN4I8جبل الزاوية07NoNo-01-2012ذكرادلبشنانصدام اإلبراھيم6235
جبل الزاوية07NoNo-01-2012ذكرادلببقلةباسل كمال األشقر6236
خزا6237 ا لاإ 2012ذكا 01 07NNة الزا httل // t b /E1ZA 7YZ0 4 http://youtu.be/E1ZAa7YZ0m4جبل الزاوية07NoNo-01-2012ذكرادلبمرعيانإياد خزام6237
جبل الزاوية07NoNo-01-2012ذكرادلبسرجةمحمد عبد الرحيم مجالوي6238
http://youtu.be/K1Ss2ewVaLMجبل الزاوية07NoNo-01-2012ذكرادلبسرجةمحسن عبد الغني مجالوي6239
مجالوي6240 الزاوية07NoNo-01-2012ذكرادلبسرجةعبدالرؤوف جبل جبل الزاوية07NoNo-01-2012ذكرادلبسرجةعبدالرؤوف  مجالوي6240
http://youtu.be/cR54FxoZMT8جبل الزاوية07NoNo-01-2012ذكرادلبسرجةعبدالحميد مصطفى زين الدين6241
http://youtu.be/aHAj-goAjXEجبل الزاوية07NoNo-01-2012ذكرادلبسرجةمحمد عز الدين األشقر6242
جبل الزاوية -حفيد خنساء جبل الزاوية07NoNo-01-2012ذكرادلبسرجةعيسى أحمد الشيخ6243 خ
قتل باالنفجار المفتعل لحي الميدان07NoNo-01-2012ذكرادلبخان شيخونيحيى الطويش6244

07NoNo-01-2012ذكرحماةالسلميهصادق محمد األحمد6245
 رصاصات في الصدر  من قبل االمن 3

والجيش
  

http://youtu.be/Ybd8547WwPgتحت التعذيب08NoYes-01-222012ذكرحمصتلبيسةممدوح عبد السالم بكور6246

الطياوي6247 عبدالباسط 08NoNo-01-2012ذكرحمصالخالديةمحمد وي6247 ي ب  ب 2012رصي  01 08NoNo
08NoNo-01-2012ذكرحمصديربعلبةمحمد عبدالرحمن عابد6248
08NoNo-01-152012طفلحمصديربعلبةعدي محمود الصوان الفاعوري6249
http://youtu.be/SdrO5kL6Ofcالعسكري المنشق08YesNo-01-2012ذكرحمصديربعلبةاحمد محمود االطرش6250

ة 08NoNo-01-2012ذكرحمصديربعلبةعبدالمولى شحادة6251
08NoNo-01-2012طفلحمصكرم الزيتونفراس البويضاني6252

08NoNohttp://youtu.be/CD22DBU51Zg-01-2012ذكرحمصكرم الزيتونمحمد عبدالرحيم السوقي6253

08NoNo-01-282012ذكرحمصالقصيرسيف الدين نور الدين الزھوري6254
08NoNo-01-652012انثىحمصديربعلبةامنة الخالد6255
العسكري08YesNo-01-302012ذكردرعاتحت التعذيبحيان جمال الصالحات6256
08NoNo-01-202012ذكرريف دمشقدومااحمد ياسين رمضان6257
تم دھسه08NoNo-01-242012ذكرريف دمشقكناكرايمن سليمان زينة6258
08NoNohttp://youtu.be/id2AYIDZ8DY-01-2012ذكرريف دمشقالزبدانيھيثم الزين6259
ا6260 طف نل ا شقالز 2012ذكف 01 08NNhtt // t b / 7FCDBFk Y 08NoNohttp://youtu.be/s_7FCDBFkeY-01-2012ذكرريف دمشقالزبادنيعلي مصطفى برھان6260
08NoNohttp://youtu.be/ECj2Efl4jmA-01-2012ذكردير الزورالطيانةاسامة خلف العايد6261

http://youtu.be/i_RBs-LbHSAحماه حي الشرقية شھيد مجھول الھوية سقط برصاص األمن08NoNo-01-2012ذكرحماةحي الشرقيةمجھول الھوية6262

09NoNohttp://youtu.be/yDRTwz89Eh0-01-352012ذكرريف دمشققدسياخالد الكحيل6263
المجند09YesNo-01-2012ذكرريف دمشقزملكامحمد دلي حسن6264
http://youtu.be/0Vd3WWsol1cمتأثرا بجراحه09NoNo-01-162012طفلريف دمشقدومامحمد عبادة الصابوني6265 pي y
العسكري استشھد في حمص09YesNo-01-2012ذكرريف دمشقالھامةعبدهللا دعوش6266

http://youtu.be/WFPc-D5vXEUاستشھد في معردبسة09NoNo-01-2012ذكرادلبسراقبخالد طاھر زيدان6267

مرشان6268 الشغورزھية 2012انثادلبجسر 01 09NoNoبجراحه متأثرا الجانودية قرية قرية الجانودية متأثرا بجراحه09NoNo-01-2012انثىادلبجسر الشغورزھية مرشان6268
09NoNo-01-2012ذكرحماةطيبة االمامنبھان أحمد المصطفى6269
متأثرا بجراحه09NoNo-01-2012ذكردير الزورالطيانةسامي االبراھيم6270
جمعة6271 الزيتونھاشم اطفال09NoYes-01-322012ذكرحمصكرم 6 لديه متوزج التعذيب http://youtu.be/fsJJGwP4e6Yتحت ونم ج6271 زي 322012رصرم  01 09NoYesل ي 6  وزج  يب       ttp //youtu be/ sJJG e6

http://youtu.be/ayDMAyEeLNsمن الطائف العلوية09NoNo-01-2012ذكرحمصكرم الزيتونفداء خليل خليل6272

تحت التعذيب09NoYes-01-2012ذكرحمصالرستنمحمد فاروق قزيز6273
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تحت التعذيب من المشفى العسكري09NoYes-01-2012ذكرحمصمن عائلة ديب6274

شھداء 3 من بيت الزراد تحت التعذيب من المشفى العسكري09NoYes-01-2012ذكرحمصباب السباعمن عائلة الزراد6275

ذ الت ت ت ائ ا ف ت ل ضا أ 5 ا ش شھداء 5 أيضا لم تعرف اسمائھم بعد - تحت التعذيب من 09NoYes-01-2012ذكرحمصمجھول الھوية6276
المشفى العسكري

شھداء 5 أيضا لم تعرف اسمائھم بعد - تحت التعذيب من 09NoYes-01-2012ذكرحمصمجھول الھوية6277
العسكري المشفى العسكريالمشفى

شھداء 5 أيضا لم تعرف اسمائھم بعد - تحت التعذيب من 09NoYes-01-2012ذكرحمصمجھول الھوية6278
المشفى العسكري

الھوية6279 صجھول 2012ذكح 01 09NY شھداء 5 أيضا لم تعرف اسمائھم بعد - تحت التعذيب من م09NoYes-01-2012ذكرحمصمجھول الھوية6279 م
المشفى العسكري

شھداء 5 أيضا لم تعرف اسمائھم بعد - تحت التعذيب من 09NoYes-01-2012ذكرحمصمجھول الھوية6280
المشفى العسكري

شھداء 3 من بيت الزراد تحت التعذيب من المشفى العسكري09NoYes-01-2012ذكرحمصباب السباعمن عائلة الزراد6281

شھداء 3 من بيت الزراد تحت التعذيب من المشفى العسكري09NoYes-01-2012ذكرحمصباب السباعمن عائلة الزراد6282

10NoNo-01-2012انثىادلبزھراء عبدالمطلب جبارة6283
10NoNo-01-2012ذكرادلبمحمد عبدالمطلب جبارة6284
10NoNo-01-2012ذكرادلبھمام عبدالمطلب جبارة6285 م
http://youtu.be/QPM-9Ir2d3Mالمجند10YesNo-01-2012ذكرريف دمشقدوماعلي عمر المصري6286
10NoNohttp://youtu.be/loix2k--AMk-01-2012ذكرحمصحي الشماسعالء ريان حلوم6287
10NoNohttp://youtu.be/ohXHO1dvg7Y-01-2012ذكرحمصباب السباعإياد عرب6288

ة ةل ذل 10NoNohttp://youtu.be/Rm2pchmylXs-01-2012ذكرحمصالعدويةمحمد بلورة6289

 أشھر  اعتقلت مع والديھا وسلمت جثة وعليھا اثار تعذيب 10NoYes4-01-12012انثى - طفلةحمصكرم الزيتونعفاف محمود سراقبي6290
http://youtu.be/FSUsuFWJrywاليوم وبقي والداھا في السجن

درويش6291 الخالديةنوال طفلةحمصح 142012انث 01 10NoNo طفلةحمصحي الخالديةنوال درويش6291 - 10NoNo-01-142012انثى
10NoNohttp://youtu.be/j_mybci7FxI-01-2012ذكرحمصالقصيربالل محمود مخيبر6292
10NoNo-01-2012ذكرحمصديربعلبةمحمود حسين الخيرو6293
10NoNo-01-172012طفلحماةمتأثرا بجراحهعبيده عابدين6294 ين ب بجربي ر
http://youtu.be/7qTUJKzgpvIاستشھد في ريف دمشق الزبداني10NoNo-01-2012ذكردرعاجبابقتيبة علوش6295
10NoNo-01-2012ذكرالحسكةالقامشلياحمد عبد هللا بدرو6296
10NoNo-01-2012ذكرالحسكةالقامشلينضال عبدهللا بدرو6297

ذةهللا 10NoNo-01-2012ذكرالحسكةالقامشليعمار عبدهللا بدرو6298
10NoNo-01-2012ذكردير الزورمحمود عبدالوھاب عويج6299
10NoNohttp://youtu.be/JAqVQKgmfQg-01-2012ذكردير الزورحذيفة محمد الغدير6300
الحديدي6301 الزورمحمد 2012ذكردير 01 10NoNo 10NoNo-01-2012ذكردير الزورمحمد الحديدي6301
10NoNo-01-2012ذكردير الزورعبدهللا مھيدي6302
10NoNo-01-2012ذكردير الزورعبدالحميد الحشتر6303
10NoNo-01-2012ذكردير الزورعمار محمد سعيد بعاج6304 ج ب ي زورر رير
10NoNohttp://youtu.be/ebpAMgcvTIw-01-2012ذكردير الزوروليد صالح العفوش6305
10NoNohttp://youtu.be/JKFx_8pLpEQ-01-2012ذكردير الزوربديع حيجي6306
10NoNo-01-2012ذكردير الزوركريم كروان6307

ذ 10NoNo-01-2012ذكردير الزورزاھر مشعان6308
10NoNo-01-2012ذكردير الزورمحمد السراوي6309
10NoNo-01-2012ذكردير الزورمحمود مشوح6310
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10NoNo-01-2012ذكردير الزورنورس سالم محمود6311
10NoNo-01-2012ذكردير الزورمحمود صقر عزام6312
10NoNohttp://youtu.be/skVbHl9Fxeo-01-2012ذكردير الزورزھير مشعان6313
ا6314 2012ذكالزال 01 10NN 10NoNo-01-2012ذكردير الزورمحمود عبد الوھاب عويد6314
10NoNohttp://youtu.be/4c7mcRSjHTY-01-2012ذكردير الزوررامي الركاض6315
10NoNohttp://youtu.be/GWdChgea6XI-01-702012ذكرادلبسراقبعبدالكريم حاج علي6316

ةة http://youtu.be/nq3agG8ogoIثورة الفرات ديرالزور شھيد مجھول الھوية بالبراد 10NoNo10/1/2012-01-2012ذكردير الزورمجھول الھوية6317

الصيدالني11NoNo-01-2012ذكرحماةكفر نبودةمحمود عبد المجيد حمادة6318
11NoNo-01-2012ذكرحماةكفر نبودةمحمود عبدالكريم  ابراھيم6319 م م
11NoNo-01-2012ذكرحماةكفر نبودةمحمد عطية الفارس6320
11NoNohttp://youtu.be/Jmbb9GLzTD0-01-2012ذكرحماةكفرنبودةحسن فيصل عثمان6321
المالزم أول11YesNo-01-2012ذكرحماةماھر سرماني6322

htt // t b / 6 VO1E S 11NoNohttp://youtu.be/a6mVO1EpwS-01-2012ذكرحماةكرنازنھاد محمد القاسم6323
M

مورك11NoNo-01-402012ذكرحماةغزوان أحمد ناعسو6324
الَجمال6325 عادل بجراحه11NoNo-01-392012ذكرحماةمھند متأثرا ل6325 ج ل  392012رھ  01 11NoNoر بجر
11NoNo-01-2012ذكردير الزوراكرم الفريج6326
11NoNohttp://youtu.be/weLeN0buLFA-01-302012ذكرحمصديربعلبةصادق سعيد مضيھا6327
http://youtu.be/XLbZ6rptI5sخطف وحرق تحت  التعذيب11NoYes-01-2012ذكرحمصجب الجدليمحمد حسن القاسم6328
استشھد في بستان الديوان11NoNo-01-2012ذكرحمصباب الدريبطالل عز الدين فاضل6329
استشھد في شارع الستين11NoNo-01-2012ذكرحمصباب تدمرعبدالرحمن المغربل6330
شرطي يعمل في دير الزور11YesNo-01-2012ذكرحمصالرستنحمزة الحاج يوسف6331
الدين6332 عد 2012ذكرحمصعكرمةمحمد 01 11NoNo 11NoNo-01-2012ذكرحمصعكرمةمحمد سعد الدين6332
11NoNo-01-2012ذكرحمصعكرمةعبادة ونوس6333
11NoNo-01-2012انثىحمصعكرمةھيام يونس6334
النقري6335 احمد 11NoNo-01-2012ذكرحمصعكرمةعمار ري6335 2012رصرر   01 11NoNo

احد ثالثة قضوا في استھداف وفد الصحفيين ومجموعة من 11NoNo-01-2012ذكرحمصعكرمةمجھول الھوية6336
األھالي

الھوية6337 2012ذكرحمصعكرمةمجھول 01 11NoNo احد ثالثة قضوا في استھداف وفد الصحفيين ومجموعة من األھالي11NoNo-01-2012ذكرحمصعكرمةمجھول الھوية6337

احد ثالثة قضوا في استھداف وفد الصحفيين ومجموعة من 11NoNo-01-2012ذكرحمصعكرمةمجھول الھوية6338
األھالي

مجند تم اعتقاله في قطعته العسكرية وقضى تحت التعذيب11YesYes-01-202012ذكرادلبمعرة النعمانخلدون عبد الكريم عابدين6339

مالزم منشق11YesNo-01-2012ذكرادلبخان شيخونعبدالمجيد عبدالرزاق ديوب6340
وكيل6341 ھيثم القلعةمناح العربية11NoNo-01-222012ذكرالالذقيةحي اللجنة وصول عند المفتعل التفجير في قضى يل6341 م و ي يي ح  222012رال 01 11NoNoربي ج  ول  ل  و جير  ي  ى 
تحت التعذيب11NoYes-01-2012ذكرحلبمحمود حايك6342
تحت التعذيب11NoYes-01-2012ذكرحلبعمر سندة6343

جاك6344 اخرىفرنساجيل 2012ذكرجنسيات 01 11NoNo صحفي فرنسي -استشھد في حمص - من الطائفة المسيحية الكريمة11NoNo-01-2012ذكرجنسيات اخرىفرنساجيل جاكي6344
11NoNo-01-2012ذكرحماةكفرنبودةمحمود النعسان6345
  متأثرا بجراحه(األحمر  )12NoNo-01-2012ذكردير الزورعماد الدريبي6346
د6347 اد الزالتكا 232012ذكد 01 12NNhtt // t b / IIF8 bj X 12NoNohttp://youtu.be/yIIF8cbjsXs-01-232012ذكردير الزورالتكايامحمد مسعود6347
12NoNo-01-2012ذكردير الزوراحمد العبود6348
12NoNo-01-272012ذكردير الزوراحمد عبيد6349
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12NoNo-01-2012ذكردير الزورالجورةاحمد ابراھيم العبدهللا6350
12NoNohttp://youtu.be/3tDINpjEhlg-01-2012ذكرحمصباب الدريبمجھول الھوية6351
متأثرا بجراحه12NoNo-01-2012ذكرحمصالنازيحنعبدالحميد العلي6352
ة6353 ا ط الكاف تاكا الز 2012ذكك 01 12NN 12NoNo-01-2012ذكرحمصكرم الزيتونراكان عبدالكافي طيارة6353
12NoNo-01-2012ذكرحمصباب الدريبمنھل رمزي الھليل6354
12NoNo-01-2012ذكرحمصباب الدريبسامر األشقر6355
نحال6356 الجندليمھند 12NoNo-01-2012ذكرحمصجب 12NoNo-01-2012ذكرحمصجب الجندليمھند نحال6356
http://youtu.be/QjplSF7umfQاستشھد في الخالدية12NoNo-01-2012ذكرحمصباباعمرومحمد محمود حنوف6357
الخالدية12NoNo-01-222012ذكرحمصموفق أحمد حسون6358
12NoNo-01-2012ذكرحمصباب ھودمحمد بسام المصري6359 ي م
http://youtu.be/eu47T57Njz0ملقب أبو عبدو12NoNo-01-2012ذكرريف دمشقحموريةمحمد طعمة6360

http://youtu.be/7qgFaPwsKLgالعسكري  استشھد في الرقة تحت التعذيب لرفضة إطالق النار12YesYes-01-2012ذكرحماةالحميديةمحمد كربجھا6361

التا اش لا httذكا // t b /SCRPtIS DLY 12NoNohttp://youtu.be/SCRPtISmDLY-01-2012ذكرادلباريحابشير التامر6362
12NoNo-01-2012ذكرادلباريحااحمد فرھود6363
12NoNo-01-2012ذكرادلبسراقباحمد اللويس6364
السعيد6365 ديب محمد النعمانحمادي 12NoNo-01-932012ذكرادلبمعرة 12NoNo-01-932012ذكرادلبمعرة النعمانحمادي محمد ديب السعيد6365
12NoNo-01-22012انثى - طفلةادلبمعرشورينتسنيم االبرش6366
استشھد في ادلب  سراقب12NoNo-01-2012ذكرحلبجزرايامحمد ياسين العبد6367
12NoNo-01-2012ذكردير الزورخليل طراد6368
استشھد في ادلب معرة النعمان12NoNo-01-2012ذكرحلبحي الفردوسعباس حسن سكيف6369
http://youtu.be/WHslRKg_Gh0شام حمص باب تدمر شھيد مجھول الھوية 12NoNo2012 1 12-01-2012ذكرحمصباب تدمرمجھول الھوية6370

http://youtu.be/LTdMAھناك 8 مجندين  تم اعدامھم•13YesNo-01-2012ذكرادلبمجند منشق6371 Rx5TA ق ھمربج م ين pج y _

http://youtu.be/LTdMA_Rx5TAھناك 8 مجندين  تم اعدامھم•13YesNo-01-2012ذكرادلبمجند منشق6372

منشق6373 2012ذكرادلبمجند 01 13YesNo•اعدامھم تم مجندين 8 http://youtuھناك be/LTdMA Rx5TA http://youtu.be/LTdMA_Rx5TAھناك 8 مجندين  تم اعدامھم•13YesNo-01-2012ذكرادلبمجند منشق6373

http://youtu.be/LTdMA_Rx5TAھناك 8 مجندين  تم اعدامھم•13YesNo-01-2012ذكرادلبمجند منشق6374

نشق6375 لن 2012ذكا 01 13YNا ا ت ن 8 httھناك // t b /LTdMA R 5TA http://youtu.be/LTdMA_Rx5TAھناك 8 مجندين  تم اعدامھم•13YesNo-01-2012ذكرادلبمجند منشق6375

http://youtu.be/LTdMA_Rx5TAھناك 8 مجندين  تم اعدامھم•13YesNo-01-2012ذكرادلبمجند منشق6376

http://youtu.be/LTdMA_Rx5TAھناك 8 مجندين  تم اعدامھم•13YesNo-01-2012ذكرادلبمجند منشق6377

مجند  منع األمن ذوي الشھيد من فتح الصندوق الذي يحوي 13YesNo-01-2012ذكرالرقةحسين أحمد العلي6378
على جثمان الشھيد

http://youtu.be/UpPoNfsigWY(الحالق)13NoNo-01-242012ذكرادلببلدة التحفراس أحمد العمر6379
13NoNo-01-172012طفلادلببلدة التحعبدالھادي ابراھيم القطيش6380
متأثرا بجراحه13NoNo-01-2012ذكرادلبمعرة النعمانمحمود نزار العدل6381
ش6382 ال ف نا فؤا لائل ن لكف 232012ذكا 01 13NN 13NoNo-01-232012ذكرادلبكفرنبلوائل فؤاد نايف البيوش6382
13NoNo-01-2012ذكرحمصوادي السايحمروان عبدالحميد الشامي6383
( ابو علي)13NoNo-01-2012ذكرحمصوادي العربحسام علي الشامي6384
الشدھان6385 فرحان العربعبدالھادي 13NoNohttp://youtu-01-2012ذكرحمصوادي be/RKAeqxqt0a0 13NoNohttp://youtu.be/RKAeqxqt0a0-01-2012ذكرحمصوادي العربعبدالھادي فرحان الشدھان6385
13NoNo-01-2012ذكرحمصوادي العرببالل أحمد محمد مكاوي6386
13NoNohttp://youtu.be/ovYsJKF0ZGA-01-2012ذكرحمصعشيرةمحمد عبدالقادر6387
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13NoNo-01-222012ذكرريف دمشقالضميرقاسم سعد سعد العمر6388
13NoNohttp://youtu.be/oIuJh_3iQWU-01-52012انثى - طفلةريف دمشقالضميرنغم خليل6389
http://youtu.be/D0esOT_a6JUالمجند  استشد في ادلب سراقب13YesNo-01-202012ذكرريف دمشقرنكوسعمار مسعود عمر6390

http://youtu.be/LTdMA_Rx5TAھناك 8 مجندين  تم اعدامھم•13YesNo-01-2012ذكرادلبمجند منشق6391

http://youtu.be/t4OAqlifc9cمتأثرا بجراحه13NoNo-01-2012ذكردير الزورغسان الحميدي6392
المجند13YesNo-01-2012ذكرالحسكةقرية كري بيرهھوشنك حمزة6393 ز بيرو ري جرري
استشھد في منغ13NoNo-01-142012طفلحلبحريتانمحمد حميدو6394
استشھدت  في الرستن13NoNo-01-2012انثىحلبمنغاسماء رضوان ويسي6395

النعسان6396 جمال الجسراحمد 13NoNohttp://youtu.be/UQRZN4cRdD-01-162012طفلحماةباب ن6396 ل  ر ج ج ب  162012لب 01 13NoNo
A

14NoNohttp://youtu.be/8BeJz-thSwo-01-122012طفلحمصباب الدريبعالء زقزق6397
استشھد في باب ھود14NoNo-01-2012ذكرحمصباب السباععبدالمنان غازي الشقحبي6398
مندو6399 حيان ھودعبدالمؤمن 14NoNohttp://youtu-01-242012ذكرحمصباب be/ntr6ASluEgI 242012ذكرحمصباب ھودعبدالمؤمن حيان مندو6399 01 14NoNohttp://youtu.be/ntr6ASluEgI
استشھدت في باباعمرو برصاص قناص14NoNo-01-2012انثىحمصاالنشاءاتنازك عارف االصفر6400

  يعمل سائق سيارة كيا استشھد على طريق الدمينة(أبو لؤي)14NoNo-01-482012ذكرحمصالقصيرعبدالرحيم عامر6401
http://youtu.be/f0j8No6RqZgحسياء

14NoNohttp://youtu.be/I7alC45eu5s-01-2012ذكرريف دمشقدومامحمود ممدوح عرابي6402
14NoNo-01-172012طفلدمشقالقابونعبدالباسط الجبة6403
14NoNohttp://youtu.be/rlehyyxAG20-01-2012ذكرادلبقميناسغسان أسعد خليل6404

http://youtu.be/fgM-dSWGXBQالمجند عند محاولته االنشقاق14YesNo-01-2012ذكرادلباسقاطحمزة عبدالرحمن خرفان6405

دھسته عصابات االسد14NoNo-01-72012طفلادلبجسر الشغورمعتز محمد عز الدين6406
14NoNo-01-172012طفلدرعاكفر شمسمحمد عبد الرحمن6407 ررر
المجند  استشھد في جبل الزاوية14YesNo-01-202012ذكرالالذقيةبستان الصيداويعامر مالك رستم6408

لبناني استشھد بنيران االمن السوري في منطقة وادي خالد14NoNo-01-172012طفلجنسيات اخرىلبنانحسن عبيد6409

ة ق ق جرمه تصوير الدبابات  تم قتله من قبل عصابات الشبيحة بعد 14NoYes-01-2012ذكردير الزورالقوريةعبدالعزيز الحياوي6410
http://youtu.be/kBPWlHHYZoEتعذيبة في االقتحام االخير لمدينة القورية

15NoNohttp://youtu.be/9jf3oefvhvc-01-2012ذكرحمصباباعمروموسى جمعة6411
الحموي6412 272012ذكرحمصالخالديةھيثم 01 15NoNo 15NoNo-01-272012ذكرحمصالخالديةھيثم الحموي6412
http://youtu.be/9rdbangRN2Uتحت التعذيب15NoYes-01-2012ذكرحمصالوعرتامر فرحان الجوير6413
متأثر بجراحه15NoNo-01-2012ذكرحمصباب السباعحمزة كمال أبوالشعر6414
15NoNo-01-242012ذكرحمصعشيرةھزاع حمدو الھزاع الخالدي6415 ي ع ھز و ع رصيرز
15NoNo-01-212012ذكرحمصعشيرةرسول حمدو الھزاع الخالدي6416
15NoNo-01-2012ذكرحمصالحميديةمحمد حسين الطش6417
15NoNo-01-2012ذكرحمصالحميديةعالء بدر الدين السيوفي6418

ذ 15NoNo-01-2012ذكرحمصاالنشاءاتسامر حمشو6419
( ام ناصر )15NoNo-01-2012انثىحمصكرم الزيتونسارة خليف الحمدان6420
15NoNo-01-2012ذكرحمصالخالديةعبدالسالم محمد جنيدي6421
الحاتم6422 222012ذكرحمصالحولةمحمد 01 15YesNoالنار اطالق رفضه بعد ادلب ف استشھد شرط عقرب عقرب شرطي استشھد في ادلب بعد رفضه اطالق النار15YesNo-01-222012ذكرحمصالحولةمحمد الحاتم6422
متأثر بجراحه15NoNo-01-2012ذكرادلبخان شيخونغياث صادق معرزافي6423
15NoNo-01-2012انثىادلبعتاب صالح الميري6424
العيد6425 محمد الزاويةرياض للعمال15NoNo-01-2012ذكرادلبجبل حافلة باستھداف انب ي6425 ض   ويري ز 2012ربجبل  01 15NoNoل ھ   ب  ب
شاغوريت  باستھداف حافلة للعمال15NoNo-01-2012ذكرادلبجبل الزاويةعالء بكور6426
http://youtu.be/dxuJX5dT3NAشاغوريت  باستھداف حافلة للعمال15NoNo-01-2012ذكرادلبجبل الزاويةحسن بكور6427
البدرية  باستھداف حافلة للعمال15NoNo-01-2012ذكرادلبجبل الزاويةاحمد عبدالكريم السلوم6428
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باستھداف حافلة للعمال15NoNo-01-2012ذكرادلبجبل الزاويةمحمد ھاشم العبدهللا6429
استشھد في درعا  جاسم15NoNo-01-402012ذكرالقنيطرةقرقسسعيد منصور الجوعان6430
استشھد في درعا  جاسم15NoNo-01-302012ذكرالقنيطرةقرقساحمد خليفة الجوعان6431
ة6432 ال قل ةق ط 2012ذكالقن 01 15NNا ا ف تش ا استشھد في درعا  جاسم15NoNo-01-2012ذكرالقنيطرةقرقسمجھول الھوية6432
متاثرا بجراحه15NoNo-01-2012ذكرريف دمشقالزبدانيمحمود عاصم عالء الدين6433
15NoNo-01-322012ذكرحماةالقصورمحمد ديب حيشة6434
يحيى6435 سمير النار15YesNo-01-2012ذكرالحسكةعامودامحمد اطالق لرفضه حمص في استشھد مجند مجند استشھد في حمص لرفضه اطالق النار15YesNo-01-2012ذكرالحسكةعامودامحمد سمير يحيى6435
باستھداف حافلة للعمال15NoNo-01-2012ذكرادلبمحمبلحمود علي بكران6436
استشھد في حمص15NoNo-01-2012ذكردمشقالميدانمحمد أيتوني6437

الخالدي6438 الھزاع حمدو 2012حمصباباعمرورسول 01 15NoNoشبيحة http://youtu.be/huqIC0lvuhc&feرصاص رصاص شبيحة15NoNo-01-2012حمصباباعمرورسول حمدو  الھزاع الخالدي6438
ature=uploademail

رصاص شبيحة15NoNo-01-2012حمصباباعمروھزاع  الھزاع الخالدي6439

http://youtu.be/EWkDrUvyS5gشظايا  قنابل مسمارية15NoNo-01-2012حمصباباعمرواحمد الحميد6440
&feature=youtu be&feature=youtu.be

اختطف  مع محمد الطش  من قبل الشبيحة واستشھد تحت 15NoNo-01-2012حمصباباعمرومحمد عالء  صافي6441
التعذيب بالغرق

http://youtu.be/-
0RyDJZxd5E&feature=youtu.b

e
ثته ت ة الش اال ل ق اختطف تك ائق سائق تكسي  اختطف من قبل االمن والشبيحة  ووجدت جثته 16NoNo-01-2012حمصباباعمرووديع عمر6442

محروقة
http://youtu.be/jC-ndx5keoUعلوي من مجزرة الفرن اآللي16NoNo-01-552012انثىحمصعشيرةحميدة عبد العزيز مخلوف6443
ابراھيم6444 حنا اآللي16NoNo-01-302012ذكرحمصعشيرةھيثم الفرن مجزرة من مسيحي مسيحي من مجزرة الفرن اآللي16NoNo-01-302012ذكرحمصعشيرةھيثم حنا ابراھيم6444
مسيحي من مجزرة الفرن اآللي16NoNo-01-402012ذكرحمصعشيرةعطية حنا ابراھيم6445
16NoNo-01-852012انثىحمصالحولةمريم زھري عبدالعال6446
يقتل وقطع في حي الزھراء16NoYes-01-2012ذكرحمصحوارينمراد محمد الدودو6447 ي
تحت التعذيب16NoYes-01-2012ذكرحمصالقصورحيان اإلخوان6448
16NoNo-01-162012انثى - طفلةحمصباباعمروعائشة ديوب الصبوري6449
فلسطيني استشھد في حمص مخيم العائدين16NoNo-01-2012ذكرجنسيات اخرىفلسطينوديع عمر ابو جھاد6450
الز6451 طف ذا الت ت 322012ذكاةت 01 16NN 16NoNo-01-322012ذكرحماةتحت التعذيبعصام مصطفى الزعبي6451
http://youtu.be/3n-NGnLI97Mالمالزم أول تحت التعذيب16YesYes-01-2012ذكرريف دمشقالضميرداوود مخيبر داوود6452
العسكري استشھد في جبل الزاوية16YesNo-01-2012ذكرحلبقرية المزيونةسطام خليل القبية6453
الھوية6454 مجھول الزاويةعسكري 16YesNo5-01-2012ذكرادلبجبل االنشقاق حاولوا لعساكر جثث جثث لعساكر حاولوا االنشقاق  16YesNo5-01-2012ذكرادلبجبل الزاويةعسكري مجھول الھوية6454
جثث لعساكر حاولوا االنشقاق  16YesNo5-01-2012ذكرادلبجبل الزاويةعسكري مجھول الھوية6455
جثث لعساكر حاولوا االنشقاق  16YesNo5-01-2012ذكرادلبجبل الزاويةعسكري مجھول الھوية6456
جثث لعساكر حاولوا االنشقاق  16YesNo5-01-2012ذكرادلبجبل الزاويةعسكري مجھول الھوية6457 ي
جثث لعساكر حاولوا االنشقاق  16YesNo5-01-2012ذكرادلبجبل الزاويةعسكري مجھول الھوية6458

http://youtu.be/4ig1mUm0HM4رصاص قناص17NoNo-01-2012حمصباباعمروبالل صالح غازي6459

1 واستشھد الزھراء شبيحة قبل من ايا 5 قبل اختطف  اختطف قبل 5 ايام من قبل شبيحة الزھراء واستشھد .17NoNo1-01-2012حمصباباعمروعزام عباس6460
http://youtu.be/ZQp3wZawhdYبالرصاص وتحت التعذيب

العباس6461 سائق تكسي  خطف عند السراي بتاريخ 14/1/2012 واتصل 17NoNo-01-2012حمصباباعمروحوري
انه ث ل لت 17/1 خ تا له أ طن ال شف ال س6461 ب رووري  ب 2012صب 01 17NoNoالمشفى الوطني بأھله بتاريخ 17/1 لتسلم جثمانه

http://youtu.be/jgkK_KdMSy4رصاص عشوائي  من قبل االمن17NoNo-01-2012حمصباباعمرواحمد الحزوري6462

مرشد6463 محمد من قرية نقيرة استشھد على باب منزله من قبل قوات االمن 17NoNo-01-2012حمصباباعمروزوجة التي تبعد مسافة 100 متر عن الحاجز17NoNo-01-2012حمصباباعمروزوجة محمد مرشد6463
http://youtu.be/j3K_4kCv6IEاعتقل في 5-1-2012 واستشھد تحت التعذيب .18NoNo1-01-2012حمصباباعمروعبدالكافي ويس6464
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حمص حي الرفاعي شھيد مجھول الھوية رمته سيارتين امن 18NoNo-01-2012ذكرحمصحي الرفاعيمجھول الھوية6465
http://youtu.be/CuyfHj5MsEoاول الحي واطلقو النار بالھواء 18 1 2012

ة6466 ز أ لالقا 2012ذكا 01 18NN 18NoNo-01-2012ذكرادلبمعرمصرينعبدالقادر أحمد زھرة6466
18NoNo-01-2012ذكرادلبالغدفةعبدالحي أحمد رحمون6467
18NoNo-01-2012انثىادلبمعرة النعمانحميدة حميد االزمرلي6468
بركات6469 الزاويةمحمد فركيا18YesNo-01-2012ذكرادلبجبل من http://youtuالعسكري be/Eo5tBynbTqY http://youtu.be/Eo5tBynbTqYالعسكري من  فركيا18YesNo-01-2012ذكرادلبجبل الزاويةمحمد بركات6469
18NoNo-01-522012ذكرادلبمعرة النعمانغسان منديل6470
شرطي استشھد في حلب18YesNo-01-2012ذكرادلببابولينسعد سلوم الحسن6471
18NoNohttp://youtu.be/etj2LE9X7X8-01-442012ذكرادلبمعردبسةحسين الحجي6472 pي y j
http://youtu.be/j3K_4kCv6IEتحت التعذيب18NoYes-01-2012ذكرحمصباباعمروعبدالكافي محسن الويس6473
18NoNo-01-232012ذكرحمصالبياضةعبدالمنعم سمير زكية6474
العسكري  استشھد في درعا18YesNo-01-2012ذكرحمصديربعلبةعبدالعزيز محمد العواني6475

ال انة ال ةال httذكل // t b /INjHY A Y8 18NoNohttp://youtu.be/INjHYewAmY8-01-2012ذكرحمصديربعلبةعبدالمؤمن الريانة الحوري6476
http://youtu.be/tok_9ak6nXAقتل طعناً حتى الموت18NoNo-01-2012ذكرحمصالبياضةعمر بدوي زعرور6477
18NoNo-01-602012ذكرحمصوادي العربمكرم رفيق ھروش6478
مرشد6479 نقيرةمحمد )18NoNo-01-2012ذكرحمصقرية الكيس ابوالحسن ) ( ابوالحسن الكيس )18NoNo-01-2012ذكرحمصقرية نقيرةمحمد مرشد6479
18NoNo-01-2012انثىحمصقرية نقيرةزوجة محمد المرشد6480
العسكري من  البويضة الشرقية18YesNo-01-2012ذكرحمصالقصيرعقبة محمد كنان معمو6481
مسيحي18NoNo-01-2012ذكرحمصالدويرنبيه سكروج6482 يج
استشھد في لبنان إثر تعذر تطبيبھا وعمرھا 9 شھور18NoNo-01-12012انثى - طفلةحمصالقصيربيان بكار6483
المقدم طيار - متأثرا بجراحه18YesNo-01-2012ذكردرعابصرى الشامحافظ سعد الدين المقداد6484
18NoNo-01-2012ذكرريف دمشقسقبامحمود ھزبر أبو كاسم6485

أ ال شق ذف 18NoNo-01-2012ذكرريف دمشقسقباعلي ھزبر أبو حسين6486
المجند استشھد في حمص  تلكلخ18YesNo-01-2012ذكرحلبمنبجمحمد البزاعي بن علي6487
http://youtu.be/nbixJreU0W8العسكري  استشھد في ريف دمشق18YesNo-01-192012ذكرحماةجنوب الملعبسليمان عبد المعين الصالح6488
الحموي6489 ماھر شمسعالء 2012ذكردرعاكفر 01 19NoNo 19NoNo-01-2012ذكردرعاكفر شمسعالء ماھر الحموي6489
خطف وھو جريح وعاد جثة - تحت التعذيب19NoYes-01-2012ذكردير الزورذبيانمعن حميد الحسن6490

http://youtu.be/xRWqNN1OJdcالمجند  استشھد في دمشق19YesNo-01-242012ذكرالحسكةالقامشليمروان مصطفى عنتر6491

19NoNohttp://youtu.be/k1TLm33V858-01-2012ذكرحمصباب ھودتامر صفوان البيطار6492
19NoNohttp://youtu.be/67fdvU7lTtw-01-352012ذكرحمصالقصورمعروف حسين النكدلي6493
19NoNo-01-2012ذكرحمصالبياضةھيثم أفندي بيك6494
ش6495 د ن ح د ةاح عل صد 2012ذكح 01 19NN 19NoNo-01-2012ذكرحمصديربعلبةاحمد حسين درويش6495
المجند استشھد في ريف دمشق  - كناكر19YesNo-01-2012ذكرحمصقرية عز الدينناجح الحزومي6496
19NoNo-01-252012ذكرحماةحي الفرايةصالح فاعور الطيار6497
لبابيدي6498 عبدالرزاق 19NoNo-01-252012ذكرحماةالعليلياتعالء ي6498 بي ب ق  رز ب يء  252012ري 01 19NoNo
19NoNo-01-2012ذكرحماةباب قبليانس عبدالقادر البرادعي6499
19NoNo-01-2012ذكرحماةاحمد الشيخ ابو الشيخ6500
19NoNo-01-2012ذكرحماةشارع العلمينابراھيم الطيار6501
19NoNo-01-2012ذكرريف دمشقدومازياد سعدا6502
19NoNo-01-2012ذكرريف دمشقرنكوسزھير عبدالجليل6503
مسيحي استشھد في درعا19NoNo-01-192012ذكرريف دمشققطناحسام كنعان6504
ة6505 ن ك فةد شقالقط د 2012ذكف 01 19YNنك ع زا ف تشھد ا ند ال المجند استشھد في مزارع رنكوس19YesNo-01-2012ذكرريف دمشقالقطيفةمحمد بكر نجمة6505
استشھد في حمص  ملقب علوش19NoNo-01-2012ذكرادلبجبل الزاوية - جوزفمھند علي محمد6506
http://youtu.be/gXQ7PARZ3jAالبارة19NoNo-01-2012ذكرادلبجبل الزاويةعمار مصطفى العثمان6507
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19NoNo-01-2012ذكرادلبجبل الزاوية - معراتةنجيب اسماعيل الزين6508
19NoNo-01-2012ذكرادلبجبل الزاوية - معراتةمحمد حسن حج ابراھيم6509
20NoNohttp://youtu.be/G8BEpIrTonM-01-2012ذكرادلبمعرة النعمانعبدالستار بن جمعة البريش6510
ل6511 خل ل لالان 2012ذكا 01 20NN 20NoNo-01-2012ذكرادلبالصحنانور علي خليل6511
20NoNo-01-2012ذكرادلبالصحننضال محمد جاسم المحمد6512
20NoNo-01-2012ذكرادلبالصحنخليف محمد جاسم المحمد6513
مسجد6514 امام ابن الحمراعبدهللا 20NoNo-01-2012ذكرادلبعين 20NoNo-01-2012ذكرادلبعين الحمراعبدهللا ابن امام مسجد6514

20NoNohttp://youtu.be/yWZ_0hAQU_s-01-2012ذكرادلباللجحسن علوش6515

20NoNo-01-2012ذكرادلبالصحنمھند عكرمة األحمد6516
ذ البيرة20NoNo-01-2012ذكرادلبخان شيخونميسر حمادة6517

http://youtu.be/k6ohfwLL2MAاستشھد في خان شيخون20NoNo-01-2012ذكرادلبمعرة النعمانكمال ادريس6518
20NoNohttp://youtu.be/4nrRaofwyMA-01-2012ذكرحمصالزعفرانةعبدالھادي العكاري6519
االزھر6520 السباعاحمد 2012ذكرحمصباب 01 20NoNohttp://youtu be/hoKiQm kGgs 20NoNohttp://youtu.be/hoKiQm kGgs-01-2012ذكرحمصباب السباعاحمد االزھر6520
20NoNohttp://youtu.be/-wQMm0-_mP4-01-2012ذكرحمصباب السباعاحمد عبدالباقي6521

20NoNohttp://youtu.be/NQeHfgqQqpQ-01-2012ذكرحمصكرم الزيتونمحمود أحمد العلو6522

20NoNo-01-282012ذكرحماةحيالينمھدي ابراھيم المشعان6523
20NoNo-01-752012ذكرحماةعز الدين قياسة6524

http://youtu.be/Tp4KOkJeCQQمساعد اول  في فرع االمن السياسي تم اغتياله لمساعدته الثوار20YesNo-01-2012ذكردرعاعتمانعبدالرحمن البريدي6525 ي بري ن ر رررنب و ي م ي ي ن رع ي pول y p QQ

20NoNo-01-2012ذكردير الزورالبوكمالعادل محمد الجاسم6526
20NoNo-01-2012ذكردير الزورالبوكمالعلي فھد كجيا6527
الھوية6528 الزورمجھول التعذيب20NoYes-01-2012ذكردير تحت - االسد مشفى في جثة جثة في مشفى االسد - تحت التعذيب20NoYes-01-2012ذكردير الزورمجھول الھوية6528
http://youtu.be/fpS1RxZHFcU( عرابي )20NoNo-01-2012ذكرريف دمشقدومامحمد سعيد مداح6529
20NoNo-01-2012ذكرريف دمشقالضميرمجلي نوري6530
21NoNo-01-2012ذكرحمصديربعلبةموفق عباس6531
http://youtu.be/vjromvGb3Vkتحت التعذيب21NoYes-01-2012ذكرحمصالخالديةزياد أحمد المنال6532
http://youtu.be/Q0mjZdhDAEkتحت التعذيب21NoYes-01-2012ذكرحمصالخالديةاحمد خالد بارودي6533
21NoNo-01-52012طفلريف دمشقدوماقصي عماد سالم6534
ا6535 ال أ اتائل الزالق ة 2012ذكاةق 01 21YNنشق ك عسكري منشق21YesNo-01-2012ذكرحماةقرية الزالقياتوائل أحمد الحسيان6535

21NoNohttp://youtu.be/dFHWwcLnh9Q-01-2012ذكردير الزورالميادينعلي الدبيس6536

قرية معترم21NoNo-01-2012ذكرادلبجبل الزاويةمصطفى فياض قشلي6537 ي ض ي ويى ز رمربجبل ري
21NoNo-01-2012ذكرادلباريحاعالء عبدالقادر جمعة زحيم6538
انفجار باص للمعتقلين  في المسطومة   ادلب21NoNo-01-2012ذكرادلبتفتنازابراھيم الحاج ابراھيم بن عبود6539
http://youtu.be/_9vMJcdGnJgانفجار باص للمعتقلين  في المسطومة  ادلب21NoNo-01-2012ذكرادلبخان السبلعبدهللا الصفر بن عبدالعزيز6540

ةة ذف http://youtu.be/palRl-a0NDUادلب21NoNo-01-2012ذكرادلبانفجار باص للمعتقلين  في المسطومةثروت عبد الرحمن بن جمعة6541
http://youtu.be/_9vMJcdGnJgانفجار باص للمعتقلين  في المسطومة  ادلب21NoNo-01-2012ذكرادلبمعرة النعمانمحمد الحسون بن احمد6542
http://youtu.be/_9vMJcdGnJgانفجار باص للمعتقلين  في المسطومة  ادلب21NoNo-01-2012ذكرادلباحسمسليمان ھنداوي بن فصيح6543
محمد6544 بن اصفري 2012ذكرادلبحازم 01 21NoNoادلب المسطومة ف للمعتقلين باص http://youtuانفجار be/palRl a0NDU http://youtu.be/palRl-a0NDUانفجار باص للمعتقلين  في المسطومة   ادلب21NoNo-01-2012ذكرادلبحازم اصفري بن محمد6544
http://youtu.be/_9vMJcdGnJgانفجار باص للمعتقلين  في المسطومة  ادلب21NoNo-01-2012ذكرادلبحزانوعبدالرحمن حبلص بن عبدالودود6545
http://youtu.be/palRl-a0NDUانفجار باص للمعتقلين  في المسطومة    ادلب21NoNo-01-2012ذكرادلبكفرنبلاحمد الخطيب بن سليم6546
فاضل6547 محمد بن السبع المسطومة21NoNo-01-2012ذكرادلبحارمايمن في للمعتقلين باص http://youtu.be/palRl-a0NDUانفجار ل6547 بع بن   ن  2012ربرمي 01 21NoNoو ي  ين   ص  ر ب ttpج //youtu be/pa a0 U
http://youtu.be/palRl-a0NDUانفجار باص للمعتقلين  في المسطومة21NoNo-01-2012ذكرادلبرمضان احمد الخطيب6548
http://youtu.be/_9vMJcdGnJgانفجار باص للمعتقلين  في المسطومة  ادلب21NoNo-01-2012ذكرادلببنشاياد سنقر بن احمد6549
http://youtu.be/_9vMJcdGnJgانفجار باص للمعتقلين  في المسطومة  ادلب21NoNo-01-2012ذكرادلبالمسطومةمجھول الھوية6550
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المجند انفجار باص للمعتقلين  في المسطومة    ادلب21YesNo-01-2012ذكرحلباحمد جمعة6551
المجند انفجار باص للمعتقلين  في المسطومة   ادلب21YesNo-01-2012ذكرحلبعبدالقادر جبر6552
21NoNo-01-162012طفلحمصالميدانمحمد البويضاني6553
ال6554 2012ذكالخضل 01 21NYنه ا االف الش ذ الت أث ه ا ا httتاث // t b /4 XBXACidXk http://youtu.be/4uXBXACidXkمتاثرا بجراحه أثر التعذيب الشديد بعد االفراج عنه21NoYes-01-2012ذكرحمصحي الخضرسليم السيد6554
21NoNohttp://youtu.be/BFQ-01-2012ذكرحمصجورة الشياح  v=WYuD84Rمحمد عبدالكافي مندو6555
21NoNohttp://youtu.be/omkz9xXOlwc-01-252012ذكرريف دمشقدومامحمد كحال6556
القطيفاني6557 فارس دمشقدومااكرم 21NoNohttp://youtu-01-2012ذكرريف be/MUwnpEgaxf4 21NoNohttp://youtu.be/MUwnpEgaxf4-01-2012ذكرريف دمشقدومااكرم فارس القطيفاني6557
21NoNohttp://youtu.be/UnwGvD8fjJ0-01-612012ذكرريف دمشقدومامحمد الترك6558
http://youtu.be/UnwGvD8fjJ0متاثرا جراحه21NoNo-01-222012ذكرريف دمشقدومابديع غنوم6559
21NoNohttp://youtu.be/fMvDY9Ivmz8p-01-222012ذكرريف دمشقدوماجمال حمد دقنو6560 y

لبناني يعمل صيادا قتله االمن السوري في المياه االقليمية 21NoNo-01-162012طفلجنسيات اخرىلبنانماھر محمد حمد6561
اللبنانية

بانفجار عبوة ناسفة21NoNo-01-312012ذكرالالذقيةبستان الحماميمحمد الحسن6562
ك ك ا زك اا الن لة httذكا // t b /bdNf3 GIFM 21NoNohttp://youtu.be/bdNf3pgGIFM-01-322012ذكرادلبمعرة النعمانحامد زكريا كركص6563

21NoNo-01-2012ذكرادلبمحمود ابن محمد شحود6564
21NoNo-01-2012ذكرادلبتحت التعذيبماھر شحود6565

21NoNo-01-2012ذكرادلبرائد عمر الياسين6566

من ذوي االحتياجات الخاصة. معق ذھنيا وجسديا احتجزه االمن 
لمدة 15 يوما ومن ثم وجدت جثته قرب الباص المنفجر في 

المسطومة  ادلب وقد عليھا اثار طلقات 
 

http://youtu.be/KKgiNnS8S-g

 

 جثة وجدت في برادات المشفى الوطني بينھم جثث قضت 21NoNo60-01-2012ذكرادلبمجھول الھوية6567
http://youtu.be/GM7D0XpXuuI(6 فيديوھات)تحت التعذيب  

ق ثث ط ل شف ل ف ثة  جثة وجدت في برادات المشفى الوطني بينھم جثث قضت 21NoNo60-01-2012ذكرادلبمجھول الھوية6568
http://youtu.be/GM7D0XpXuuI(6 فيديوھات)تحت التعذيب  

 جثة وجدت في برادات المشفى الوطني بينھم جثث قضت 21NoNo60-01-2012ذكرادلبمجھول الھوية6569
التعذيب فيديوھات)تحت 6)http://youtu.be/GM7D0XpXuuI (6 فيديوھات)تحت التعذيب  

 جثة وجدت في برادات المشفى الوطني بينھم جثث قضت 21NoNo60-01-2012ذكرادلبمجھول الھوية6570
http://youtu.be/GM7D0XpXuuI(6 فيديوھات)تحت التعذيب  

ة6571 ال 2012ذكادلل 01 21NN60 جثة وجدت في برادات المشفى الوطني بينھم جثث قضت htt // t b /GM7D0X X I ج21NoNo-01-2012ذكرادلبمجھول الھوية6571 ھم بي ي و ى بر ي وج ج
http://youtu.be/GM7D0XpXuuI(6 فيديوھات)تحت التعذيب  

 جثة وجدت في برادات المشفى الوطني بينھم جثث قضت 21NoNo60-01-2012ذكرادلبمجھول الھوية6572
http://youtu.be/GM7D0XpXuuI(6 فيديوھات)تحت التعذيب  

ق ث ط ف ثة  جثة وجدت في برادات المشفى الوطني بينھم جثث قضت 21NoNo60-01-2012ذكرادلبمجھول الھوية6593
http://youtu.be/GM7D0XpXuuI(6 فيديوھات)تحت التعذيب  

 جثة وجدت في برادات المشفى الوطني بينھم جثث قضت 21NoNo60-01-2012ذكرادلبمجھول الھوية6594
التعذيب فيديوھات)تحت 6)http://youtu.be/GM7D0XpXuuI (6 فيديوھات)تحت التعذيب  

 جثة وجدت في برادات المشفى الوطني بينھم جثث قضت 21NoNo60-01-2012ذكرادلبمجھول الھوية6595
http://youtu.be/GM7D0XpXuuI(6 فيديوھات)تحت التعذيب  

ة6596 ال لل 2012ذكا 01 21NN60 جثة وجدت في برادات المشفى الوطني بينھم جثث قضت htt // t b /GM7D0X X I 21NoNo60-01-2012ذكرادلبمجھول الھوية6596 ج ھم بي ي و ى بر ي وج ج
http://youtu.be/GM7D0XpXuuI(6 فيديوھات)تحت التعذيب  

 جثة وجدت في برادات المشفى الوطني بينھم جثث قضت 21NoNo60-01-2012ذكرادلبمجھول الھوية6597
http://youtu.be/GM7D0XpXuuI(6 فيديوھات)تحت التعذيب  

ة  جثة وجدت في برادات المشفى الوطني بينھم جثث قضت 21NoNo60-01-2012ذكرادلبمجھول الھوية6598
http://youtu.be/GM7D0XpXuuI(6 فيديوھات)تحت التعذيب  
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 جثة وجدت في برادات المشفى الوطني بينھم جثث قضت 21NoNo60-01-2012ذكرادلبمجھول الھوية6599
http://youtu.be/GM7D0XpXuuI(6 فيديوھات)تحت التعذيب  

الھوية6600  جثة وجدت في برادات المشفى الوطني بينھم جثث قضت 21NoNo60-01-2012ذكرادلبمجھول
ذ الت ت ات)ت ف 6)http://youtu.be/GM7D0XpXuuI ھوي6600 2012ربجھول  01 21NoNo  (6 فيديوھات)تحت التعذيبhttp://youtu.be/GM7D0XpXuuI

 جثة وجدت في برادات المشفى الوطني بينھم جثث قضت 21NoNo60-01-2012ذكرادلبمجھول الھوية6601
http://youtu.be/GM7D0XpXuuI(6 فيديوھات)تحت التعذيب  

60 قضت جثث بينھم الوطني المشفى برادات في وجدت جثة  جثة وجدت في برادات المشفى الوطني بينھم جثث قضت 21NoNo60-01-2012ذكرادلبمجھول الھوية6602
http://youtu.be/GM7D0XpXuuI(6 فيديوھات)تحت التعذيب  

 جثة وجدت في برادات المشفى الوطني بينھم جثث قضت 21NoNo60-01-2012ذكرادلبمجھول الھوية6603
http://youtu.be/GM7D0XpXuuI(6 فيديوھات)تحت التعذيب   ( )

 جثة وجدت في برادات المشفى الوطني بينھم جثث قضت 21NoNo60-01-2012ذكرادلبمجھول الھوية6604
http://youtu.be/GM7D0XpXuuI(6 فيديوھات)تحت التعذيب  

الھوية6605  جثة وجدت في برادات المشفى الوطني بينھم جثث قضت 21NoNo60-01-2012ذكرادلبمجھول
ذ الت ت ا http://youtu.be/GM7D0XpXuuIف ھوي6605 2012ربجھول  01 21NoNo  (6 فيديوھات)تحت التعذيبhttp://youtu.be/GM7D0XpXuuI

 جثة وجدت في برادات المشفى الوطني بينھم جثث قضت 21NoNo60-01-2012ذكرادلبمجھول الھوية6606
http://youtu.be/GM7D0XpXuuI(6 فيديوھات)تحت التعذيب  

60 قضت جثث بينھم الوطني المشف برادات في وجدت جثة  جثة وجدت في برادات المشفى الوطني بينھم جثث قضت 21NoNo60-01-2012ذكرادلبمجھول الھوية6607
http://youtu.be/GM7D0XpXuuI(6 فيديوھات)تحت التعذيب  

 جثة وجدت في برادات المشفى الوطني بينھم جثث قضت 21NoNo60-01-2012ذكرادلبمجھول الھوية6608
http://youtu.be/GM7D0XpXuuI(6 فيديوھات)تحت التعذيب   ( )

 جثة وجدت في برادات المشفى الوطني بينھم جثث قضت 21NoNo60-01-2012ذكرادلبمجھول الھوية6609
http://youtu.be/GM7D0XpXuuI(6 فيديوھات)تحت التعذيب  

الھوية6610  جثة وجدت في برادات المشفى الوطني بينھم جثث قضت 21NoNo60-01-2012ذكرادلبمجھول
ذ ل http://youtuف be/GM7D0XpXuuI ھوي6610 بجھول ا 2012را 01 21NoNo  (6 فيديوھات)تحت التعذيبhttp://youtu.be/GM7D0XpXuuI

 جثة وجدت في برادات المشفى الوطني بينھم جثث قضت 21NoNo60-01-2012ذكرادلبمجھول الھوية6611
http://youtu.be/GM7D0XpXuuI(6 فيديوھات)تحت التعذيب  

60 قضت جثث بينھم الوطن المشف برادات ف وجدت جثة  جثة وجدت في برادات المشفى الوطني بينھم جثث قضت 21NoNo60-01-2012ذكرادلبمجھول الھوية6612
http://youtu.be/GM7D0XpXuuI(6 فيديوھات)تحت التعذيب  

 جثة وجدت في برادات المشفى الوطني بينھم جثث قضت 21NoNo60-01-2012ذكرادلبمجھول الھوية6613
http://youtu.be/GM7D0XpXuuI(6 فيديوھات)تحت التعذيب   يب ( يو ي )

 جثة وجدت في برادات المشفى الوطني بينھم جثث قضت 21NoNo60-01-2012ذكرادلبمجھول الھوية6614
http://youtu.be/GM7D0XpXuuI(6 فيديوھات)تحت التعذيب  

الھوية6615  جثة وجدت في برادات المشفى الوطني بينھم جثث قضت 21NoNo60-01-2012ذكرادلبمجھول
ذ http://youtuف be/GM7D0XpXuuI http://youtu.be/GM7D0XpXuuI(6 فيديوھات)تحت التعذيب  21NoNo-01-2012ذكرادلبمجھول الھوية6615

 جثة وجدت في برادات المشفى الوطني بينھم جثث قضت 21NoNo60-01-2012ذكرادلبمجھول الھوية6616
http://youtu.be/GM7D0XpXuuI(6 فيديوھات)تحت التعذيب  

60 قضت جثث بينھ الوطن المشف برادات ف وجدت جثة  جثة وجدت في برادات المشفى الوطني بينھم جثث قضت 21NoNo60-01-2012ذكرادلبمجھول الھوية6617
http://youtu.be/GM7D0XpXuuI(6 فيديوھات)تحت التعذيب  

 جثة وجدت في برادات المشفى الوطني بينھم جثث قضت 21NoNo60-01-2012ذكرادلبمجھول الھوية6618
التعذيب فيديوھات)تحت 6)http://youtu.be/GM7D0XpXuuI يب    ( يو ي  6)

 جثة وجدت في برادات المشفى الوطني بينھم جثث قضت 21NoNo60-01-2012ذكرادلبمجھول الھوية6619
http://youtu.be/GM7D0XpXuuI(6 فيديوھات)تحت التعذيب  

الھوية6620 http://youtu جثة وجدت في برادات المشفى الوطني بينھم جثث قضت 21NoNo60-01-2012ذكرادلبمجھول be/GM7D0XpXuuI http://youtu.be/GM7D0XpXuuI(6 فيديوھات)تحت التعذيب  21NoNo-01-2012ذكرادلبمجھول الھوية6620

 جثة وجدت في برادات المشفى الوطني بينھم جثث قضت 21NoNo60-01-2012ذكرادلبمجھول الھوية6621
http://youtu.be/GM7D0XpXuuI(6 فيديوھات)تحت التعذيب  
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 جثة وجدت في برادات المشفى الوطني بينھم جثث قضت 21NoNo60-01-2012ذكرادلبمجھول الھوية6622
http://youtu.be/GM7D0XpXuuI(6 فيديوھات)تحت التعذيب  

الھوية6623  جثة وجدت في برادات المشفى الوطني بينھم جثث قضت 21NoNo60-01-2012ذكرادلبمجھول
ذ الت ت ات)ت ف 6)http://youtu.be/GM7D0XpXuuI ھوي6623 2012ربجھول  01 21NoNo  (6 فيديوھات)تحت التعذيبhttp://youtu.be/GM7D0XpXuuI

 جثة وجدت في برادات المشفى الوطني بينھم جثث قضت 21NoNo60-01-2012ذكرادلبمجھول الھوية6624
http://youtu.be/GM7D0XpXuuI(6 فيديوھات)تحت التعذيب  

60 قضت جثث بينھم الوطني المشفى برادات في وجدت جثة  جثة وجدت في برادات المشفى الوطني بينھم جثث قضت 21NoNo60-01-2012ذكرادلبمجھول الھوية6625
http://youtu.be/GM7D0XpXuuI(6 فيديوھات)تحت التعذيب  

 جثة وجدت في برادات المشفى الوطني بينھم جثث قضت 21NoNo60-01-2012ذكرادلبمجھول الھوية6626
http://youtu.be/GM7D0XpXuuI(6 فيديوھات)تحت التعذيب   ( )

المجند  استشھد في حمص حيث رفض الضابط المسؤول 22YesNo-01-2012ذكردرعاسليمان أحمد جمعة الفايز الحريري6627
إعطائه العالج لمرضه المزمن

بسبب القصف العشوائي عمره شھرين22NoNo-01-12012طفلدير الزورحازم صبري6628
نات ال ا نا لتل ذكا 22NoNo-01-2012ذكرادلبتلمنسحسين ابراھيم الحسيناتو6629

22NoNohttp://youtu.be/UI2PB9kTNTw-01-2012ذكرادلبممرضخالد الشامي6630
22NoNo-01-2012ذكرادلبجبل الزاويةحسين الجزار6631
غالي6632 الجندليسميح 2012ذكرحمصجب 01 22NoNohttp://youtu be/gATBkxvvlbw 22NoNohttp://youtu.be/gATBkxvvlbw-01-2012ذكرحمصجب الجندليسميح غالي6632
22NoNo-01-2012ذكرحمصجب الجندلينزار التركماني6633
الملقب ابو حمزة22NoNo-01-362012ذكرريف دمشقرنكوسعلي محمد سليمان شما6634
22NoNohttp://youtu.be/UudQPZz2YcY-01-262012ذكرريف دمشقدومامحمد خالد الموھباني6635 pقي y
22NoNohttp://youtu.be/oKUU4LCAiqc-01-292012ذكرريف دمشقدوماراتب صبحي ھارون6636
22NoNohttp://youtu.be/8CKfAD1TTzg-01-2012ذكرريف دمشقسقبااحمد زامل بطران6637
22NoNo-01-2012ذكرريف دمشقدومامحمد سريول6638

ل شل ذذف ل تحت التعذيب22NoYes-01-2012ذكرريف دمشقدوماعبدالكريم الوزير6639
http://youtu.be/FGc934ckpIEتحت التعذيب22NoYes-01-2012ذكرريف دمشقدوماعمر الصباغ6640
استشھد في قرية تلفيتا22NoNo-01-2012ذكرريف دمشقرنكوسمحمد نصر يوسف6641
شلھوم6642 أحمد دمشقالقلمونشميزر 2012ذكرريف 01 22NoNoتلفيتا قرية قرية تلفيتا22NoNo-01-2012ذكرريف دمشقالقلمونشميزر  أحمد شلھوم6642
المالزم أول22YesNo-01-2012ذكرريف دمشقحوش العربمحمد أحمد برتاوي6643
http://youtu.be/AcrAkTN4JWsبسبب قذيفة ھاون على المدينة22NoNo-01-2012ذكرريف دمشقسقبابالل وليد البشاش6644
22NoNo-01-2012ذكرريف دمشقجسرينسيف الدين ابراھيم درويش6645 روي يم ر ي ريي قج رري
22NoNohttp://youtu.be/q3oI6vfwu-U-01-2012ذكرريف دمشقدوماياسين مليح6646
23NoNo-01-352012ذكرالالذقيةحي القلعةوليد عبدالوھاب مغربي6647
23NoNohttp://youtu.be/w1S0B74ix-M-01-2012ذكرريف دمشقشبعامحمد الجيرودي6648

ةطط ف استشھد في نھرعيشة23NoNo-01-172012طفلدمشقالميدانطالل التركاوي6649
23NoNohttp://youtu.be/fgwLptOfA1Q-01-2012ذكرادلبكفرعويدمحمود سليمان مغالج6650
23NoNo-01-2012ذكرادلبريف جسر الشغور  سلة الزھوررائد الشيخ6651
قطاش6652 الزھوركسار سلة الشغور جسر 2012ذكرادلبريف 01 23NoNohttp://youtu be/BEBmKf34 qs 23NoNohttp://youtu.be/BEBmKf34-qs-01-2012ذكرادلبريف جسر الشغور   سلة الزھوركسار قطاش6652
قرية ابلين تحت التعذيب23NoYes-01-2012ذكرادلبجبل الزاويةوليد اسماعيل دقماق6653
شھيد عسكري استشھد في درعا لرفضة إطالق النار•23YesNo-01-2012ذكرادلبحيشمن عائلة رشيد6654
http://youtu.be/yogU4fZ5o-Mالناشط  من  البارة23NoNo-01-2012ذكرادلبجبل الزاويةرضوان ربيع حمادي6655 ي ربيع ن و وير ز رربجب ب pن y y g
23NoNo-01-2012ذكرادلبحزانوعبدالمنعم أحمد خطيب6656
23NoNo-01-2012ذكرادلبخان السبلمحمد محمود الحمود6657
http://youtu.be/_4u8n-uaC34استشھد في حلب  صالح الدين23NoNo-01-2012ذكرادلبمعرة مصريننجيب عبدو طيلون6658

ذ 23NoNohttp://youtu.be/e9-5D0ZrZ7M-01-2012ذكرحمصتلكلخوليد محلي6659
متاثرا بجراحه23NoNo-01-2012ذكرحمصباباعمروحمزة الوعر6660
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http://youtu.be/DQRW5OE_m4استشھد في منطقة الصناعة23NoNo-01-132012طفلحمصديربعلبةعبيدة الشامي6661
I

استشھد في منطقة الصناعة23NoNo-01-2012ذكرحمصمجھول الھوية6662
عجوب6663 رفعت الزيتونمحمد 652012ذكرحمصكرم 01 23NoNoبجراحه متاثرا متاثرا بجراحه23NoNo-01-652012ذكرحمصكرم الزيتونمحمد رفعت عجوب6663
23NoNohttp://youtu.be/Ezprpe74NgI-01-2012ذكرحمصجب الجندليساري عمر الحموي6664
23NoNo-01-2012ذكرحمصجب الجندليمصطفى عبدالعظيم6665
23NoNo-01-2012ذكرحمصكرم الزيتونعبدالمنعم أحمد المصري6666 ري م ونب زي رصرم
23NoNo-01-2012ذكرحمصكرم الزيتوناحمد مجھول العائلة6667
23NoNohttp://youtu.be/zzMap9wl8Pg-01-2012ذكرحمصديربعلبةناصر أحمد العلي6668
http://youtu.be/K29VcyTmT2cالمجند  استشھد في حمص  القصير23YesNo-01-2012ذكرحماةاحمد الملك6669

فذ استشھد في دمشق23NoNo-01-2012ذكرحماةالقصورمحمود عصفور6670
23NoNo-01-2012انثىحماةكرنازفطيم حمدو الحميد6671
23NoNo-01-2012ذكردير الزورالبوكمالغنام العلو6672
الموس6673 عبدالرزاق 2012ذكرالحسكةالشدادياحمد 01 23YesNoتلكلخ ف استشھد العسكري العسكري  استشھد في تلكلخ23YesNo-01-2012ذكرالحسكةالشدادياحمد عبدالرزاق الموسى6673
23NoNohttp://youtu.be/QzTPdcctW4w-01-2012ذكردرعاصيدامحمد ابراھيم العرسان البرم6674
23NoNo-01-282012ذكردرعاالسھوةاحمد يوسف العبيد6675
الحريري6676 عبدالرحيم محمد 23NoNo-01-2012ذكردرعاصيدامحمود ريري6676 يم ر ب 0رريو 0 3NoNo
23NoNo-01-2012ذكردرعاداعلياسر علي قطيش6677
24NoNohttp://youtu.be/gyfw10nkPNA-01-2012انثىحمصكرم الزيتونمجھول الھوية6678
24NoNohttp://youtu.be/AGqDK0HR5yI-01-2012ذكرحمصكرم الزيتونمجھول الھوية6679
24NoNohttp://youtu.be/3eFyAIRSjCo-01-2012ذكرحمصحي الرفاعياحمد الكيالي6680
24NoNo-01-2012ذكرحمصكرم الزيتوناحمد ناصر الحسين6681
24NoNohttp://youtu.be/9QjgfOp6-44-01-2012ذكرحمصكرم الزيتونعدنان اسماعيل6682
ن6683 الح محمد الزيتونعبدالرزاق 2012ذكرحمصكر 01 24NoNo 24NoNo-01-2012ذكرحمصكرم الزيتونعبدالرزاق محمد الحسن6683
24NoNohttp://youtu.be/ZrptvNo9s_s-01-2012ذكرحمصكرم الزيتونماھر اللدي6684
24NoNo-01-2012انثىحمصباب ھودعفاف الطباع6685
ريمي6686 الدين السباعنور 24NoNohttp://youtu.be/ebgtO8Yf-I4-01-502012ذكرحمصباب ي6686 ين ري عور  ب ب  502012رصب 01 24NoNohttp://youtu.be/ebgtO8Yf I4
24NoNo-01-202012ذكرحمصالقصيرزكريا سعود األحمد6687
24NoNohttp://youtu.be/Yd 1_n01GuM-01-2012ذكرحمصباب الدريبسامر غزوان المبيض6688
تل الذھب المجند  استشھد في ادلب24YesNo-01-242012ذكرحمصالحولةثائر صبري العمر6689
http://youtu.be/6ttH3PjWcJIمدرس24NoNo-01-2012ذكرحمصباب السباععبدالغني عبدالسالم السوفي6690
24NoNohttp://youtu.be/AysDSY1zD08-01-2012ذكرحمصباب ھودظھير عبدالفاتح جنيات6691
24NoNohttp://youtu.be/rsn7okGKqCE-01-2012ذكرحمصديربعلبةشماع شھير الشماع6692
يحان6693 ال ل كا ين ايا شقد د 242012ذكيف 01 24NNhttp://youtu be/K4AQa7FCOv0 24NoNohttp://youtu.be/K4AQa7FCOv0-01-242012ذكرريف دمشقدوماياسين كامل الريحاني6693
استشھد في دمشق24NoNo-01-262012ذكرالالذقيةھيثم حليوة6694
متاثرا بجراحه24NoNo-01-2012ذكردرعاكفر شمسعلى الحمدان6695

از6696 الغ اداھزاع 2012ذكد 01 24NYذ الت ت httت // t b / MMG 3O K http://youtu.be/waMMGv3O-Ksتحت التعذيب24NoYes-01-2012ذكردرعاصيداھزاع الغوازي6696

http://youtu.be/7z0DRwA2VxIرئيس بلدية المغارة24NoNo-01-2012ذكرادلبجبل الزاويةنزار زكريا اليوسف6697
http://youtu.be/9Ti6Ke0tn-Aالعسكري استشھد في درعا24YesNo-01-2012ذكرادلببلدة التححسن سليمان الخالد6698
ك6699 ف ةاللط لة 2012ذكا 01 24 24NoNo-01-2012ذكرادلبمعرة حرمةعبداللطيف حمود بكور6699
http://youtu.be/yDVK9rNqrd0استشھد في قلعة المضيق24NoNo-01-2012ذكرحماةبلدة التوينةمأمون أبو عيوش6700
المجند24YesNo-01-2012ذكرحماةحي كازوحمزة عادل القاسم6701
سراقبي6702 البياضطالل 24NoNo-01-2012ذكرحماةحي 24NoNo-01-2012ذكرحماةحي البياضطالل سراقبي6702
http://youtu.be/DnGEIOi6zqQمدرس استشھد تحت التعذيب24NoYes-01-312012ذكرحماةكفرنبودةعبدالرزاق محمود الجمعة6703
في إطالق النار على حافلة شركة24NoNo-01-252012ذكرحماةموركمحمد عبدالكريم شارودي6704
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في إطالق النار على حافلة شركة24NoNo-01-2012ذكرحماةشيرزرياض محمد طفاش6705

شام حمص كرم الزيتون أشالء شھيد مجھول الھوية +24NoNo 24 18-01-2012ذكرحمصكرم الزيتونمجھول الھوية6706
2012 1http://youtu.be/gyfw10nkPNA

خ تا له أل ل 11 7 خ تا تقل ا ذ الت ت ت تش httا // t b /Yh5V0lFUBY8& 7-11 ولسم ألھله بتاريخ 25NoNo-01-2012حمصباباعمروبسام  صالح الداالتي6707 استشھد تحت التعذيب  اعتقل بتاريخ
28-1

http://youtu.be/Yh5V0lFUBY8&
feature=youtu.be

طبيب ومدير مركز الھالل األحمر بادلب25NoNo-01-2012ذكرادلبعبدالرزاق جبيرو6708
كيالي6709 عبدالرحمن منشق25YesNo-01-2012ذكرادلبالدانااحمد عسكري - حسان دير دير حسان  - عسكري منشق25YesNo-01-2012ذكرادلبالدانااحمد عبدالرحمن كيالي6709
العسكري استشھد في ريف دمشق25YesNo-01-2012ذكرادلباحمد محمد جروت6710
http://youtu.be/5VsZw23Fbvsالمجند  تحت التعذيب25YesYes-01-2012ذكرحلبالمرجةحسين العساني6711
25NoNo-01-222012ذكردرعاالبلدبسام عيسى الشبيب مسالمة6712 م
من الطائفة المسيحية الكريمة25NoNo-01-2012ذكرحمصالقصيرعبدهللا مرشد كاسوحة6713
25NoNo-01-52012طفلحمصالقصيرحسن محمد األحمدو6714
25NoNo-01-2012انثىحمصالقصيرفاطمة محمد أمين6715

ش ط ا تض الز httذكك // t b / 8 2kECU 25NoNohttp://youtu.be/qgp8en2kECU-01-2012ذكرحمصكرم الزيتونمحمد ضياء بطحيش6716
عسكري منشق25YesNo-01-2012ذكرحمصالفرقلسحسين محمد الطالب6717
25NoNo-01-2012ذكرحماةباب قبليطالل رفيق6718
نصر6719 ماجد دوما25YesNo-01-2012ذكرحماةنورس دمشق ريف في استشھد ضابط ضابط استشھد في ريف دمشق   دوما25YesNo-01-2012ذكرحماةنورس ماجد نصر6719
25NoNo-01-2012ذكرحماةالحاضراحمد فؤاد الخرسة6720
25NoNo-01-262012ذكرحماةالباروديةعبدالسالم قدور العمر6721
25NoNo-01-402012انثىحماةكفرنبودةاميرة صطوف الحسينو6722 ى

http://youtu.be/mgawXCChHSكاھن25NoNo-01-302012ذكرحماةالجراجمةباسيليوس نصار6723
E

25NoNo-01-2012ذكرريف دمشقرنكوسمحمد عبدالواحد الخطيب6724
درويش6725 نذير عبدالغن رينمحمد دمشقج 2012ذكرريف 01 25NoNohttp://youtu be/eH30WjkHLvY 25NoNohttp://youtu.be/eH30WjkHLvY-01-2012ذكرريف دمشقجسرينمحمد عبدالغني نذير درويش6725
25NoNo-01-2012ذكرريف دمشقالقلمون   قرية جراجيرمحمود عقاب درة6726
25NoNo-01-2012ذكرريف دمشقالقلمون   قرية جراجيرظافر احمد الصالح6727
العبد6728 محمد جراجيرايمن قرية دمشقالقلمون 25NoNo-01-2012ذكرريف ب6728 ن   جيري ري جر قون    2012رري  01 25NoNo
من الطائفة المسيحية25NoNo-01-2012ذكرحمصالقصيرخير هللا كاسوحة6729
جثة في المشفى العسكري25NoNo-01-2012ذكرحمصمحمد طالل6730
جثة في المشفى العسكري25NoNo-01-2012ذكرحمصترجمان عبد المعين المكحل6731
جثة في المشفى العسكري25NoNo-01-2012ذكرحمصمحمد لؤي غازي الشامي6732
جثة في المشفى العسكري25NoNo-01-2012ذكرحمصمحمود خالد الشامي6733
جثة في المشفى العسكري25NoNo-01-2012ذكرحمصبسام صالح الدين الدالتي6734
ف6735 خل نزلة ال دال 2012ذكصع 01 25NNك الع شف ال ف ثة جثة في المشفى العسكري25NoNo-01-2012ذكرحمصعبدالسالم نزلة خلوف6735
جثة في المشفى العسكري25NoNo-01-2012ذكرحمصنزلة عبد القادر خلوف6736
http://youtu.be/_tZ8_pYg3VEمن تحت االنقاض25NoNo-01-2012ذكرحمصباب تدمرنزار العواني6737
حماصنة6738 حسن دمشقدومامحمد 26NoNo-01-2012ذكرريف ن 6738 قو  2012رري  01 26NoNo
http://youtu.be/nPs3uU4Jjvwھناك 6 جثث مجھولة  وجدو مكبلي االيدي واألرجل•26NoNo-01-2012ذكرحماةباب قبليمجھول الھوية6739
http://youtu.be/nPs3uU4Jjvwھناك 6 جثث مجھولة  وجدو مكبلي االيدي واألرجل•26NoNo-01-2012ذكرحماةباب قبليمجھول الھوية6740
http://youtu.be/nPs3uU4Jjvwھناك 6 جثث مجھولة  وجدو مكبلي االيدي واألرجل•26NoNo-01-2012ذكرحماةباب قبليمجھول الھوية6741
http://youtu.be/nPs3uU4Jjvwھناك 6 جثث مجھولة  وجدو مكبلي االيدي واألرجل•26NoNo-01-2012ذكرحماةباب قبليمجھول الھوية6742
http://youtu.be/nPs3uU4Jjvwھناك 6 جثث مجھولة  وجدو مكبلي االيدي واألرجل•26NoNo-01-2012ذكرحماةباب قبليمجھول الھوية6743
ھناك 5 جثث مجھولة•26NoNo-01-2012ذكرحماةحي االربعينمجھول الھوية6744
ة6745 الھ ل نھ 2012ذكاةاال 01 26NNلة ھ ثث 5 ھناك ھناك 5 جثث مجھولة•26NoNo-01-2012ذكرحماةحي االربعينمجھول الھوية6745
ھناك 5 جثث مجھولة•26NoNo-01-2012ذكرحماةحي االربعينمجھول الھوية6746
ھناك 5 جثث مجھولة•26NoNo-01-2012ذكرحماةحي االربعينمجھول الھوية6747
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ھناك 6 جثث لم يتم التعرف عليھم من بينھم امرأة•26NoNo-01-2012ذكرحمصكرم الزيتونمجھول الھوية6748
ھناك 6 جثث لم يتم التعرف عليھم من بينھم امرأة•26NoNo-01-2012ذكرحمصكرم الزيتونمجھول الھوية6749
ھناك 6 جثث لم يتم التعرف عليھم من بينھم امرأة•26NoNo-01-2012ذكرحمصكرم الزيتونمجھول الھوية6750
ة6751 ال تل الز 2012ذكك 01 26NNأة ا ن ل ف الت ت ل ثث 6 ناك ھناك 6 جثث لم يتم التعرف عليھم من بينھم امرأة•26NoNo-01-2012ذكرحمصكرم الزيتونمجھول الھوية6751
ھناك 6 جثث لم يتم التعرف عليھم من بينھم امرأة•26NoNo-01-2012انثىحمصكرم الزيتونمجھول الھوية6752

قتل ذبحاً بالسكين بعد التعذيب ثم رمياً بالرصاص واختطفت 26NoYes-01-2012ذكرحمصكرم الزيتونمحمد تركي المحمد6753
http://youtu.be/JMc-WbFIXwEالجثة الجثة

قتلت ذبحاً  بالسكين بعد التعذيب ثم رمياً بالرصاص واختطفت 26NoYes-01-2012انثىحمصكرم الزيتونابتسام الخضر6754
http://youtu.be/gMi72fjhDGAالجثة

المحمد6755 محمد الزيتوناحمد 2012ذكحمصك 01 26NoYes قتل ذبحاً  بالسكين بعد التعذيب ثم رمياً بالرصاص واختطفتhttp://youtu be/1yKQoU7BTAQ م26NoYes-01-2012ذكرحمصكرم الزيتوناحمد محمد المحمد6755
http://youtu.be/1yKQoU7BTAQالجثة

قتل ذبحاً بالسكين بعد التعذيب  ثم رمياً بالرصاص واختطفت 26NoYes-01-2012ذكرحمصكرم الزيتونامجد محمد المحمد6756
http://youtu.be/bVjFUX1qUJUالجثة

اختطف ا ال اً ث ذ الت ك ال اً ذ قتل قتلت ذبحا  بالسكين بعد التعذيب ثم رميا بالرصاص واختطفت 26NoYes-01-2012انثىحمصكرم الزيتونتحيات محمد المحمد6757
http://youtu.be/-TN_IRkvaIAالجثة

قتلت ذبحاً  بالسكين بعد التعذيب ثم رمياً بالرصاص واختطفت 26NoYes-01-2012انثىحمصكرم الزيتوناسنات محمد المحمد6758
http://youtu.be/rd3RAQ9br70الجثة الجثة

ھناك 5 جثث مجھولة•26NoNo-01-2012ذكرحماةحي االربعينمجھول الھوية6759
http://youtu.be/nPs3uU4Jjvwھناك 6 جثث مجھولة  وجدو مكبلي االيدي واألرجل•26NoNo-01-2012ذكرحماةباب قبليمجھول الھوية6760
http://youtu.be/E69c7yUvy7Mpوجد مكبل اليدين26NoNo-01-2012ذكرحماةالحميديةمجھول الھوية6761 y y y
ھناك شھيدين مجھولين الھوية•26NoNo-01-2012ذكرحماةبساتين الحميديةمجھول الھوية6762
ھناك شھيدين مجھولين الھوية•26NoNo-01-2012ذكرحماةبساتين الحميديةمجھول الھوية6763
تحت التعذيب26NoYes-01-2012ذكردرعاصيداغازي ماجد الحريري6764

لذطط طال ف ة عسكري رتبة مساعد رفض إطالق النار26YesNo-01-2012ذكردرعاابطعاحمد طه6765
http://youtu.be/JEUIMw601uAعسكري استشھد في حمص26YesNo-01-2012ذكردرعانوىعمران منصور البلبيسي6766
26NoNo-01-142012طفلدرعانوىعلي اليوسف6767
السحاب6768 حمود ميجر الشياححمود 2012ذكردرعاقرية 01 26YesNoالرابعة الفرقة من منشق أول رقيب رقيب أول منشق من الفرقة الرابعة26YesNo-01-2012ذكردرعاقرية الشياححمود ميجر حمود السحاب6768
اقتحام للمنزل ثم إعدام ميداني26NoNo-01-2012ذكرحمصكرم الزيتونعامر العبد هللا6769
اقتحام للمنزل ثم إعدام ميداني26NoNo-01-2012ذكرحمصكرم الزيتونعمر محمد العبد6770
اقتحام للمنزل ثم إعدام ميداني  (الجد )26NoNo-01-2012ذكرحمصكرم الزيتونعبدالغني بھادر6771 ر ھ وي زي )ررم ج ) ي ي م إ م ز م
  اقتحام للمنزل ثم إعدام ميداني(االب  )26NoNo-01-242012ذكرحمصكرم الزيتونمعتز بھادر6772
 اقتحام للمنزل ثم إعدام ميداني(األم  )26NoNo-01-2012انثىحمصكرم الزيتونوعد حمشو6773
  اقتحام للمنزل ثم إعدام ميداني(الجدة  )26NoNo-01-502012انثىحمصكرم الزيتونسميرة وحود6774

ثث ق اقتحام للمنزل ثم إعدام ميداني26NoNo-01-192012انثىحمصكرم الزيتونسميرة بھادر6775
اقتحام للمنزل ثم إعدام ميداني26NoNo-01-22012انثى - طفلةحمصكرم الزيتونسيدرا بھادر6776
اقتحام للمنزل ثم إعدام ميداني26NoNo-01-2012انثىحمصكرم الزيتونغزل بھادر6777
عفارة6778 الزيتونكنانه 2012انثحمصكرم 01 26NoNo( (األم ميدان إعدام ثم للمنزل اقتحام   اقتحام للمنزل ثم إعدام ميداني(األم  )26NoNo-01-2012انثىحمصكرم الزيتونكنانه عفارة6778
اقتحام للمنزل ثم إعدام ميداني26NoNo-01-2012طفلحمصكرم الزيتونعلي بھادر6779
اقتحام للمنزل ثم إعدام ميداني26NoNo-01-92012طفلحمصكرم الزيتونعبدالغني أحمد بھادر6780
اقتحام للمنزل ثم إعدام ميداني26NoNo-01-2012انثىحمصكرم الزيتونميادة عبدالغني بھادر6781 ر بھ ي ب وني زي يىصرم ي م إ م ز م
اقتحام للمنزل ثم إعدام ميداني  - عمره 8 اشھر26NoNo-01-12012طفلحمصكرم الزيتوننجم الدين عكارة6782
اقتحام للمنزل ثم إعدام ميداني26NoNo-01-22012انثى - طفلةحمصكرم الزيتونثناء عكارة6783
http://youtu.be/8qnN5dbC9V4اقتحام للمنزل ثم إعدام ميداني26NoNo-01-2012انثىحمصكرم الزيتونرنا عبدالغني بھادر6784

ذ 26NoNo-01-2012ذكرحمصكرم الزيتونعالء زعيري6785
26NoNohttp://youtu.be/AkkDI6-j6-k-01-2012ذكرحمصحي الرفاعيتميم الحموي6786
26YesNohttp://youtu.be/QC_fnET3FRY-01-2012ذكرحمصحي الرفاعيمجھول الھوية6787
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26NoNo-01-2012ذكرحمصكرم الزيتونفرحان زغلول6788
26NoNo-01-2012ذكرحمصكرم الزيتونمحمد زغلول6789
26NoNo-01-2012ذكرحمصكرم الزيتونعبود سعود6790
ة6791 ال ز ز تال الز 2012ذكك 01 26NN 26NoNo-01-2012ذكرحمصكرم الزيتونعبدالعزيز صبحي العرجة6791

26NoNohttp://youtu.be/7SSpFWgSmE-01-2012ذكرحمصكرم الزيتونعبدهللا عبدالوھاب قصاب6792
s

26NoNohttp://youtu.be/QC-01-2012ذكرحمصكرم الزيتونمجھول الھوية6793 fnET3FRY ھوي ونجھو زي pرصرم y Q _
ھناك 6 جثث لم يتم التعرف عليھم من بينھم امرأة•26NoNo-01-2012ذكرحمصكرم الزيتونمجھول الھوية6794
26NoNo-01-122012طفلحمصالفاخورةمحمد نور حسن اغا6795

بالسم6796 نجيب العربمحمود التعذيب26NoYes-01-252012ذكرحمصوادي تحت وقتل http://youtu.be/CQ_6GCwQMnاختطف م6796 جيب ب ربو  ي  252012رصو 01 26NoYesيب ل      و
M

26NoNohttp://youtu.be/RB1AFEQPjpg-01-2012ذكرحمصالغنطومحمد خضير قجعة6797
26NoNo-01-2012انثىحمصالبياضةليزا علي عباس6798
صطوف6799 محمد منشق26YesNo-01-2012ذكرحمصالقصيرعبدالكريم اول مساعد - الشرقية البويضة 2012ذكرحمصالقصيرعبدالكريم محمد صطوف6799 01 26YesNoالبويضة الشرقية  مساعد اول منشق
26NoNo-01-582012انثىحماةباب النھرنوال عبدهللا خلف6800
مجند  منشق26YesNo-01-2012ذكرحماةحي الفرايةمحمود أحمد ميلص6801
سرقة األمن جثته26NoNo-01-2012ذكرحماةحي الفرايةعبدهللا بن عبدهللا أورفلي6802
26NoNo-01-2012ذكرحماةالتريمسةمحمود عبد رزاق العليوي6803
ناشط26NoNo-01-2012ذكرحماةالحميديةغسان الشامي6804
26NoNo-01-2012ذكرحماةالبساتينحسن الفرخ6805
ك6806 ال أ ف نشقا 2012ذكاةك 01 26NNhtt // t b /H N N lEP8M 26NoNohttp://youtu.be/HuNnNnlEP8M-01-2012ذكرحماةعسكري منشقعارف أبو الركب6806

رقيب أول قضى رميا بالرصاص و وجد جثمانه شمال بلدة 26YesNo-01-2012ذكرالقنيطرةحضرايھم فھيم الحمد6807
كفرومة في ادلب

شعبان6808 مصطفى 26NoNohttp://youtu-01-2012ذكرادلبتفتنازايمن be/MtMGSVHufPI 26NoNohttp://youtu.be/MtMGSVHufPI-01-2012ذكرادلبتفتنازايمن مصطفى شعبان6808

26YesNo-01-2012ذكرادلبمجھول الھوية6809
عسكري حاول االنشقاق وتم قتله في  درعا 

 
  جسر الضاحيه

http://youtu.be/s8iCz _pVaYقرية جاسم  -  تحت التعذيب واعدم شنقا26NoNo-01-2012ذكردير الزورھجينعادل حسن الجاسم6810

http://youtu.be/VyYRgmNodqMعين ترما26NoNo-01-182012ذكرريف دمشقالغوطةمحمد خالد6811

http://youtu be/KbCU0S09MG 26NoNohttp://youtu.be/KbCU0S09MG-01-2012ذكرريف دمشقمسراباعمار علي الخولي6812
w

26NoNo-01-2012ذكرريف دمشقدوماجميل القصير6813

العرء6814 محمود خير 2012ذكردمشقالميدانمحمد 01 26NoNo سلم جثمانه اليوم  تحت التعذيبhttp://youtu be/wt Lpky D1E 26NoNo-01-2012ذكردمشقالميدانمحمد خير محمود العرء6814
 

http://youtu.be/wt-Lpky_D1E

27NoNohttp://youtu.be/a5a4 htkFiE-01-2012ذكرحمصاالنشاءاتماجد لطفي اإلخوان6815
27NoNohttp://youtu.be/vG5- nMUsKk-01-2012ذكرحمصجب الجندليغانم ھايل6816

27NoNohttp://youtu.be/yX0WkqA4_HM-01-2012ذكرحمصباباعمروكفاح العزو6817

27NoNohttp://youtu.be/9aZ45m9LJYk-01-2012ذكرحمصالغنطوحمود عدنان عساف6818

المصري6819 2012انثحمصالدبالنندى 01 27NoNoسيارتھم داخل ناري بطلق http://youtuأصيبت be/Msny GEYUDg http://youtu.be/Msny_GEYUDgأصيبت بطلق ناري داخل سيارتھم27NoNo-01-2012انثىحمصالدبالنندى المصري6819

27NoNo-01-102012طفلحمصالدبالنعبدهللا الطرشة6820
استشھد داخل 
سيارتھم

 
http://youtu.be/CE aGEkS Yk

 
27NoNohttp://youtu.be/Erex9IRgrl0-01-2012ذكرحمصالدار الكبيرةعبدالساتر قرة حسن جمعة6821
27NoNohttp://youtu.be/ZKRjy0edAw0-01-2012ذكرحماةجاسم زنزول6822
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27YesNo-01-2012ذكرحماةعمر الحامض6823
http://youtu.be/_rVYGg6a-V0تحت التعذيب27NoYes-01-2012ذكرحماةخنيزيراحمد محمود بدي6824
ھناك 5 جثث مجھولة27NoNo-01-2012ذكرحماةحي االربعينمجھول الھوية6825

6 ل األ اال ل ك لة ثث
27NoYes-01-2012ذكرحماةباب قبليمجھول الھوية6826

    جثث مجھولة وجدو مكبلي االيدي واألرجل 6
 

وعليھم اثار التعذيب 
http://youtu.be/nPs3uU4Jjvw

الھوية6827 ومعذب27NoYes-01-2012ذكرحماةالحميديةمجھول اليدين مكبل http://youtuوجد be/E69c7yUvy7M http://youtu.be/E69c7yUvy7Mوجد مكبل اليدين ومعذب27NoYes-01-2012ذكرحماةالحميديةمجھول الھوية6827
شھيدين مجھولي الھوية27NoNo-01-2012ذكرحماةبساتين الحميديةمجھول الھوية6828
http://youtu.be/w9AaSwvL 9cمجند منشق27YesNo-01-2012ذكرحماةالحميديةثائر الحسن6829
27NoNo-01-2012ذكرحماةبساتين الحميديةبالل حمدو جدوع6830 ع
27NoNo-01-252012ذكرحماةالقصورسعد الدين محمد كرزون6831
27NoNohttp://youtu.be/lzcrTk9n__8-01-2012ذكرحماةطريق حلبمصطفى غزال6832
مجند27YesNo-01-2012ذكردرعاالمحجةمحمد زيد6833

ذ ال نا ذكانل 27NoNo-01-2012ذكردرعانوىعلي ناجي المذيب6834
عسكري27YesNo-01-2012ذكردرعاالحراكاحمد سالمة الحريري6835
اثناء  تشييع الشھيد علي المذيب27NoNo-01-2012ذكردرعانوىبشار ناجي أبو السل6836

ذذف ث http://youtu.be/dxWsY3Ohm8wاثناء  تشييع الشھيد علي المذيب27NoNo-01-2012ذكردرعانوىموسى حمدي ابو خشريف6837

اثناء  تشييع الشھيد علي المذيب27NoNo-01-2012ذكردرعانوىبالل العقلة6838
اثناء  تشييع الشھيد علي المذيب27NoNo-01-512012انثىدرعانوىانعام السويداني6839
اثناء  تشييع الشھيد علي المذيب27NoNo-01-2012ذكردرعانوىخالد عدنان شعبان المذيب6840

http://youtu.be/iJEeNDEHNHUاثناء  تشييع الشھيد علي المذيب27NoNo-01-2012ذكردرعانوىبالل السويداني6841

خبي6842 المذيب27NoNo-01-2012ذكردرعانوىمحمد علي الشھيد تشييع اثناء اثناء  تشييع الشھيد علي المذيب27NoNo-01-2012ذكردرعانوىمحمد خبي6842
http://youtu.be/SYS1wAHuxB8اثناء  تشييع الشھيد علي المذيب27NoNo-01-2012ذكردرعانوىعمران مطلق المذيب6843
http://youtu.be/RaM1oHr-Bewاثناء  تشييع الشھيد علي المذيب27NoNo-01-2012ذكردرعانوىمھران عبد الخالق العودة هللا6844
اثناء  تشييع الشھيد علي المذيب27NoNo-01-2012ذكردرعانوىاحمد تيسير شرف6845
http://youtu.be/si6Tl5nA3ogاثناء  تشييع الشھيد علي المذيب27NoNo-01-2012ذكردرعانوىرأفت الديك6846
جريح قتله رجل أمن وھو بحضن والدته27NoNo-01-22012طفلدرعانوىمجھول الھوية6847
27NoNohttp://youtu.be/t-za1LIYNLI-01-2012طفلدرعاطفسمحمد نسيم الحوراني6848
انةا6849 لال 2012ذكا 01 27NNة ا تل تلعادة27NoNo-01-2012ذكرادلبالدانةحسام ديب حج حسين6849
27NoNo-01-2012ذكرادلبعبدو عدنان شيخ عدنان6850
http://youtu.be/yAdgm Dhos0متأثراً بجراحه27NoNo-01-2012ذكرريف دمشقسقبامازن أبو الذھب6851
حسون6852 سعيد دمشقحموريةعبداللطيف 27NoNohttp://youtu-01-112012طفلريف be/jSRcVtwUK6s 27NoNohttp://youtu.be/jSRcVtwUK6s-01-112012طفلريف دمشقحموريةعبداللطيف سعيد حسون6852
27NoNo-01-2012ذكرريف دمشقعسال الوردعبدالرحمن وفى منصور6853
27NoNo-01-2012ذكرريف دمشقعسال الوردمحمد وفا منصور6854
27NoNo-01-2012ذكرريف دمشقعسال الوردجالل أحمد منصور6855
27NoNo-01-2012ذكرريف دمشقعسال الوردمحمد محمد دقة6856
27NoNo-01-2012ذكرريف دمشقعسال الوردمحمد عبداللطيف شديد6857
27NoNo-01-2012ذكرريف دمشقعسال الوردطه عمر شرف6858

الة شال ذكف 27NoNo-01-2012ذكرريف دمشقعسال الوردعمر حسن حورية6859
27NoNo-01-2012ذكرريف دمشقعسال الوردعمر محمد الحاج أحمد6860
27NoNo-01-2012ذكرريف دمشقعسال الوردعمران محمد الحاج أحمد6861
أحمد6862 الحاج عمر الوردمحمد دمشقعسال 27NoNo-01-2012ذكرريف 27NoNo-01-2012ذكرريف دمشقعسال الوردمحمد عمر الحاج أحمد6862
27NoNo-01-2012ذكرريف دمشقعسال الورداحمد عمر الحاج احمد6863
27NoNo-01-2012ذكرريف دمشقعسال الوردعقبة حسن حورية6864
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27NoNo-01-2012ذكرريف دمشقعسال الوردمحمد مصطفى السيد أحمد6865
27NoNo-01-2012ذكرريف دمشقعسال الوردجمال محمد قطيمش6866
27NoNo-01-2012ذكرريف دمشقعسال الورداحمد فؤاد شديد6867
ش6868 قط ف الاش شقال 2012ذكف 01 27NN 27NoNo-01-2012ذكرريف دمشقعسال الورداشرف عمر قطيمش6868
27NoNo-01-2012ذكرريف دمشقعسال الوردعبدالكريم شديد6869
27NoNo-01-2012ذكرريف دمشقعسال الوردانس حسين قطيمش6870
قطيمش6871 حسين الوردمالك دمشقعسال 27NoNo-01-2012ذكرريف 27NoNo-01-2012ذكرريف دمشقعسال الوردمالك حسين قطيمش6871
برصاص قناص في شارع حلب27NoNo-01-2012ذكرريف دمشقدومامجھول الھوية6872

رقيب أول في آمن الدولة وبعد عملية من جنود األسد المجرمين 27YesNo-01-2012ذكرريف دمشقالمعظميةخالد حسنين حسنين6873
قامو بھا للخالص منه على مواقفه الشريفة

برصاص قاص في شارع حلب27NoNo-01-2012ذكرريف دمشقدومامجھول الھوية6874
27NoNohttp://youtu.be/B3nS3s1Gl8o-01-352012ذكرريف دمشقدوماسامر صبحي النمر6875
27NoNo-01-2012ذكرحلبحي المرجةاحمد حسين جنيد الجدعان6876

ن ال ةا ذكلال 27NoNo-01-2012ذكرحلبحي المرجةاحمد الجنيد6877
27NoNo-01-2012ذكرحلبحي المرجةانس العلي6878
27NoNo-01-2012ذكرحلبحي المرجةمحمد الحسن حاج بكور6879
ھيكل6880 محمود المرجةحسن 27NoNo-01-2012ذكرحلبحي 27NoNo-01-2012ذكرحلبحي المرجةحسن محمود ھيكل6880
27NoNo-01-2012ذكرحلبحي المرجةاحمد حسين6881

27NoNohttp://youtu.be/YySvJdDmmUk-01-2012ذكرحلبحي المرجةمحمود السيد6882

أةة استشھد وھو يسعف أحد المصابين27NoNo-01-2012ذكرحلبالمرجةمن عائلة العريان6883
ھناك شھيدين لم تصل اسماؤھم بعد•27NoNo-01-2012ذكرحلبحي المرجةمجھول الھوية6884

الھوية6885 قبلمجھول 2012ذكرحماةباب 01 27NoYes
   جثث مجھولة وجدو مكبلي االيدي واألرجل 6

 http://youtu be/nPs3uU4Jjvw  27NoYes-01-2012ذكرحماةباب قبليمجھول الھوية6885
وعليھم اثار التعذيب 

http://youtu.be/nPs3uU4Jjvw

الھوية6886 قبليمجھول 27NoYes-01-2012ذكرحماةباب
    جثث مجھولة وجدو مكبلي االيدي واألرجل 6

 http://youtu.be/nPs3uU4Jjvw ھوي6886 يجھول  ب ب  2012رب 01 27NoYes 
وعليھم اثار التعذيب 

http://youtu.be/nPs3uU4Jjvw

27NoYes-01-2012ذكرحماةباب قبليمجھول الھوية6887
   جثث مجھولة وجدو مكبلي االيدي واألرجل 6

 http://youtu.be/nPs3uU4Jjvw
وعليھم اثار التعذيب 

27NoYes-01-2012ذكرحماةباب قبليمجھول الھوية6888
   جثث مجھولة وجدو مكبلي االيدي واألرجل 6

 
ذ الت اثا ھ عل

http://youtu.be/nPs3uU4Jjvw
وعليھم اثار التعذيب 

27NoYes-01-2012ذكرحماةباب قبليمجھول الھوية6889
   جثث مجھولة وجدو مكبلي االيدي واألرجل 6

 
التعذيب اثار وعليھم

http://youtu.be/nPs3uU4Jjvw
يب  ر  يھم  و

شھيدين مجھولي الھوية27NoNo-01-2012ذكرحماةبساتين الحميديةمجھول الھوية6890
ھناك 5 جثث مجھولة27NoNo-01-2012ذكرحماةحي االربعينمجھول الھوية6891
ھناك 5 جثث مجھولة27NoNo-01-2012ذكرحماةحي االربعينمجھول الھوية6892
ھناك 5 جثث مجھولة27NoNo-01-2012ذكرحماةحي االربعينمجھول الھوية6893
ھناك 5 جثث مجھولة27NoNo-01-2012ذكرحماةحي االربعينمجھول الھوية6894
27NoNohttp://youtu.be/Rl_VVPLBLeE-01-142012طفلحمصالقصيرمحمد أحمد بكور6895
ن6896 ازن نائد ت الز 2012ذكك 01 27NNhtt // t b / 1 K S 6E 27NoNohttp://youtu.be/q1orKgnSn6E-01-2012ذكرحمصكرم الزيتونرائد مازن  حسون6896
27NoNo-01-2012ذكرحمصكرم الزيتوننضال مصطفى األبش6897
27NoNohttp://youtu.be/R7Xc-0qyIf4-01-2012ذكرحمصكرم الزيتونابراھيم خرفان6898
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27NoNohttp://youtu.be/ZDnP9o3LJGY-01-2012ذكرحمصكرم الزيتونمحمد عودة6899
27NoNohttp://youtu.be/Oi7SHD-aaBU-01-2012ذكرحمصكرم الزيتونابراھيم عودة6900
جثث من حي االنشاءات  صباح الجمعة 27NoNo5-01-2012ذكرحمصاالنشاءاتمجھول الھوية6901
ة6902 ال اتل 2012ذكاالنشا 01 27NN5 ة ال ا ات االنشا ثث جثث من حي االنشاءات  صباح الجمعة 27NoNo5-01-2012ذكرحمصاالنشاءاتمجھول الھوية6902
جثث من حي االنشاءات  صباح الجمعة 27NoNo5-01-2012ذكرحمصاالنشاءاتمجھول الھوية6903
جثث من حي االنشاءات  صباح الجمعة 27NoNo5-01-2012ذكرحمصاالنشاءاتمجھول الھوية6904
الھوية6905 27NoNo5-01-2012ذكرحمصاالنشاءاتمجھول الجمعة صباح االنشاءات حي من جثث جثث من حي االنشاءات  صباح الجمعة 27NoNo5-01-2012ذكرحمصاالنشاءاتمجھول الھوية6905
27NoNo-01-2012ذكرريف دمشقعسال الوردمحمد عبد الكريم خلوف6906
27NoNo-01-2012ذكرريف دمشقعسال الوردصالح محمد خير خلوف6907
)( الكبريتي )27NoNo-01-2012ذكرريف دمشقعسال الوردمحمد خير خلوف6908 ي )
27NoNo-01-2012ذكرريف دمشقعسال الوردوليد علي خلوف6909
27NoNo-01-2012ذكرريف دمشقعسال الوردخليل عز الدين خلوف6910
27NoNo-01-2012ذكرريف دمشقعسال الوردعبدالرحمن علي خلوف6911
الش6912 شال 2012ذكف 01 2( ك الن ) ( النيكرو )27NoNo-01-2012ذكرريف دمشقعسال الوردعدي شديد6912
27NoNo-01-2012ذكرريف دمشقعسال الورداحمد حسين ياسر6913
27NoNo-01-2012ذكرريف دمشقعسال الوردمحمد طه دقة6914
مبروك6915 أمين 27NoNo-01-102012طفلدمشقالميدانابراھيم 27NoNo-01-102012طفلدمشقالميدانابراھيم أمين مبروك6915
27NoNo-01-2012ذكرريف دمشقمسراباعبدو الخولي6916
27NoNo-01-2012ذكرريف دمشقمسراباھشام الحجي6917
27NoNohttp://youtu.be/LTbLpCS96hc-01-2012ذكرريف دمشقمسراباعبدالكريم محجوب6918 pم y p
27NoNo-01-2012ذكرريف دمشقمسراباابوعلي بلو6919
مجند27YesNo-01-2012ذكرادلباستشھد في دمشقاسامة محمد الحفيان6920

http://youtu.be/https://www.fac
b k / h t h ?fbid 32

27NoNo-01-2012حمصباباعمرواسامة  ادريس6921
ebook.com/photo.php?fbid=32
0930514611957&set=a.30399
8612971814.71099.30398184

9640157&type=1&theater
27NoNo-01-2012ذكرحماةالحميديةمحمد نور قطان6922
مجند27YesNo-01-2012ذكردير الزورالشعفةعواد محمد الخطاب6923
ھناك 3 شھداءلم تصل أسماؤھم بعد•28NoNo-01-2012ذكردرعاطفس ، اثنين منھم عسكريين منشقينمجھول الھوية6924
ة6925 الھ ل نھ نشق ن ك ع نھ ن اثن عاطف 2012ذكد 01 28NNد اؤھ أ ل ت شھداءل 3 ھناك ھناك 3 شھداءلم تصل أسماؤھم بعد•28NoNo-01-2012ذكردرعاطفس ، اثنين منھم عسكريين منشقينمجھول الھوية6925
ھناك شھيدين لم تصل اسماؤھم•28NoNo-01-2012ذكرحمصتلكلخمجھول الھوية6926
http://youtu.be/h5jYt3hQOWsھناك شھيدين لم تعرف اسماؤھم•28NoNo-01-2012ذكرحمصعشيرةمجھول الھوية6927
الھوية6928 الزيتونمجھول الزيتون28NoNo-01-2012ذكرحمصكرم كرم في الھوية مجھول شھيد حمص http://youtu.be/e6MCjcOofkkشام ھوي6928 ونجھول  زي 2012رصرم  01 28NoNoون زي رم  ي  ھوي  جھول  ھي  ص  http://youtu.be/e6MCjcOofkkم 
مجند  استشھد في حمص28YesNo-01-2012ذكرحلبمسكنةياسر محمد الخلف6929
شھيدين لم تصل اساؤمھا•28NoNo-01-2012ذكرريف دمشقسقبامجھول الھوية6930
ھناك 10 لم تعرف اسمائھا بعد28NoNo-01-2012ذكرحماةالحميديةمجھول الھوية6931
ھناك 10 لم تعرف اسمائھا بعد28NoNo-01-2012ذكرحماةالحميديةمجھول الھوية6932
ھناك 10 لم تعرف اسمائھا بعد28NoNo-01-2012ذكرحماةالحميديةمجھول الھوية6933
ھناك 10 لم تعرف اسمائھا بعد28NoNo-01-2012ذكرحماةالحميديةمجھول الھوية6934
ة6935 الھ ل ةھ د 2012ذكاةال 01 28NNد ائھا ا ف ت ل 10 ھناك ھناك 10 لم تعرف اسمائھا بعد28NoNo-01-2012ذكرحماةالحميديةمجھول الھوية6935
ھناك 10 لم تعرف اسمائھا بعد28NoNo-01-2012ذكرحماةالحميديةمجھول الھوية6936
ھناك 10 لم تعرف اسمائھا بعد28NoNo-01-2012ذكرحماةالحميديةمجھول الھوية6937
الھوية6938 بعد28NoNo-01-2012ذكرحماةالحميديةمجھول اسمائھا تعرف لم 10 ھناك ھوي6938 يجھول ا ي 2012رةا 01 28NoNoھ ب رف ا م  ھ 10 
ھناك 10 لم تعرف اسمائھا بعد28NoNo-01-2012ذكرحماةالحميديةمجھول الھوية6939
ھناك 20 جثة مجھولة بالمشفى الوطني28NoNo-01-2012ذكرحماةمجھول الھوية6940
ھناك 20 جثة مجھولة بالمشفى الوطني28NoNo-01-2012ذكرحماةمجھول الھوية6941
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ھناك 20 جثة مجھولة بالمشفى الوطني28NoNo-01-2012ذكرحماةمجھول الھوية6942
ھناك 20 جثة مجھولة بالمشفى الوطني28NoNo-01-2012ذكرحماةمجھول الھوية6943
ھناك 20 جثة مجھولة بالمشفى الوطني28NoNo-01-2012ذكرحماةمجھول الھوية6944
ة6945 ال 2012ذكاةل 01 28NNطن ال شف ال لة ثة 20 ناك ھناك 20 جثة مجھولة بالمشفى الوطني28NoNo-01-2012ذكرحماةمجھول الھوية6945
ھناك 20 جثة مجھولة بالمشفى الوطني28NoNo-01-2012ذكرحماةمجھول الھوية6946
ھناك 20 جثة مجھولة بالمشفى الوطني28NoNo-01-2012ذكرحماةمجھول الھوية6947
الھوية6948 الوطني28NoNo-01-2012ذكرحماةمجھول بالمشفى مجھولة جثة 20 ھناك ھناك 20 جثة مجھولة بالمشفى الوطني28NoNo-01-2012ذكرحماةمجھول الھوية6948
ھناك 20 جثة مجھولة بالمشفى الوطني28NoNo-01-2012ذكرحماةمجھول الھوية6949
ھناك 20 جثة مجھولة بالمشفى الوطني28NoNo-01-2012ذكرحماةمجھول الھوية6950
يھناك 20 جثة مجھولة بالمشفى الوطني28NoNo-01-2012ذكرحماةمجھول الھوية6951
ھناك 20 جثة مجھولة بالمشفى الوطني28NoNo-01-2012ذكرحماةمجھول الھوية6952
ھناك 20 جثة مجھولة بالمشفى الوطني28NoNo-01-2012ذكرحماةمجھول الھوية6953
ھناك 20 جثة مجھولة بالمشفى الوطني28NoNo-01-2012ذكرحماةمجھول الھوية6954
ة69 ال 2012ذكاةل 01 طن28 ال شف ال لة ثة 20 ناك ھناك 20 جثة مجھولة بالمشفى الوطني28NoNo-01-2012ذكرحماةمجھول الھوية6955
ھناك 20 جثة مجھولة بالمشفى الوطني28NoNo-01-2012ذكرحماةمجھول الھوية6956
ھناك 20 جثة مجھولة بالمشفى الوطني28NoNo-01-2012ذكرحماةمجھول الھوية6957
الھوية6958 الوطني28NoNo-01-2012ذكرحماةمجھول بالمشفى مجھولة جثة 20 ھناك ھناك 20 جثة مجھولة بالمشفى الوطني28NoNo-01-2012ذكرحماةمجھول الھوية6958

28NoNohttp://youtu.be/kORMHDjEDG-01-2012ذكرحمصالخالديةاحمد الشيخ علي6959
g

28NoNohttp://youtu.be/h4DwLl6XWO0-01-2012ذكرحمصالبياضةإياد الجاسم6960
ةة 28NoNo-01-2012ذكرحمصالبياضةماجد مجھول العائلة6961

28NoNo-01-2012ذكرحمصاالحياء القديمةعبدهللا صفوان الكردي6962
28NoNo-01-2012ذكرحمصالرستنمعاوية أيوب6963
جمعة6964 تنوردان 2012ذكرحمصالر 01 28NoNo 28NoNo-01-2012ذكرحمصالرستنوردان جمعة6964
28NoNo-01-2012ذكرحمصالرستنرياض سالمة6965
28NoNo-01-2012ذكرحمصالرستنرشيد منصور6966
لحلح6967 28NoNo-01-502012ذكرحمصالرستنموسى ح6967 ى  نو 502012رصر 01 28NoNo
28NoNo-01-612012انثىحمصالرستنحليمة درويش6968
28NoNo-01-162012طفلحمصالحولةمرسال محمد الشيوح6969
28NoNo-01-502012ذكرحمصالحولةعدنان محمد ابراھيم6970
28NoNo-01-202012ذكرحمصالحولةصالح عبدالحكيم فاعور6971
28NoNo-01-302012ذكرحمصاالنشاءاتسامر باكير6972
http://youtu.be/icoW1v8SxtUاستشھد في عشيرة28NoNo-01-2012ذكرحمصباب السباعوردان صفوح السواس6973
ية6974 الھ ل ةجھ صعشي 2012ذكح 01 28NNاؤھ ا ف تع ل شھيدين http://youtuھناك be/h5jYt3hQOWs http://youtu.be/h5jYt3hQOWsھناك شھيدين لم تعرف اسماؤھم•28NoNo-01-2012ذكرحمصعشيرةمجھول الھوية6974
28NoNo-01-2012ذكرحمصتلكلخمجاھد أحمد العثمان الدندشي6975
28NoNo-01-2012ذكرحمصتلكلخمحمد مستو6976
دامرجي6977 28NoNo-01-2012ذكرحمصتلكلخمعتز رجي6977 2012رصخز  01 28NoNo
ھناك شھيدين لم تصل اسماؤھم•28NoNo-01-2012ذكرحمصتلكلخمجھول الھوية6978
28NoNohttp://youtu.be/3ipiAItdhTI-01-2012ذكرحمصحي الرفاعيمحمد بكري سكاف6979
استشھد في دمشق  الميدان28NoNo-01-202012ذكرحمصتلدوصالح عبدالحكيم بكور فاعور6980
مجند  استشھد في دوما28YesNo-01-2012ذكرحماةخطابمحمد فايز قطاش6981
28NoNo-01-2012ذكرحماةالحميديةخالد حورية6982
28NoNo-01-62012طفلحماةقلعة المضيقسمھر خالد الناجي6983
ن6984 ان ل لناد ق 582012ذكاةا 01 28NN 28NoNo-01-582012ذكرحماةباب قبلينادر سليمان نعوس6984
ھناك 20 جثة مجھولة بالمشفى الوطني28NoNo-01-2012ذكرحماةمجھول الھوية6985
ھناك 10 لم تعرف اسمائھا بعد28NoNo-01-2012ذكرحماةالحميديةمجھول الھوية6986
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مجند في الفرق الرابعة28YesNo-01-2012ذكرادلبكفرنبلرياض محمد عبيدو الھديب6987
مجند  استشھد في حمص28YesNo-01-2012ذكرادلببلدة قاحاكرم عبدالقادر السيد6988
28NoNo-01-2012ذكرادلبصلوةعبدالرؤوف جميل مؤذن6989
الطه6990 ا ةإ ط لال 2012ذكا 01 28NNhtt // t b / Y8hO 7jRJM 28NoNohttp://youtu.be/aY8hOv7jRJM-01-2012ذكرادلبالمسطومةإياد الطه6990
28NoNo-01-2012ذكرريف دمشقحرستاباسل عدنان الداالتي6991
28NoNo-01-2012ذكرريف دمشقالمعضميةعبدالعزيز نخلة6992
القحف6993 الدينخالد 28NoNo-01-2012ذكردمشقركن 28NoNo-01-2012ذكردمشقركن الدينخالد القحف6993
28NoNo-01-2012ذكرريف دمشقالغوطة الشرقيةنادر البني6994

28NoNohttp://youtu.be/JwpU0LCWWC-01-2012ذكرريف دمشقزملكاخالد حيدر6995
I

ذة 28NoNo-01-2012ذكرريف دمشقسقبامن عائلة الدوماني6996
28NoNo-01-2012ذكرريف دمشقسقبامن عائلة حمود6997
28NoNo-01-2012ذكرريف دمشقسقبامن عائلة الشاغوري6998
الھوية6999 دمشقسقبامجھول 2012ذكرريف 01 28NoNo•اساؤمھا تصل لم شھيدين شھيدين لم تصل اساؤمھا•28NoNo-01-2012ذكرريف دمشقسقبامجھول الھوية6999
http://youtu.be/8StOeYg4FHcاستشھد بريف دمشق  عين ترما28NoNo-01-2012ذكردمشقالميدانمحمد رشيد7000
28NoNo-01-2012ذكرريف دمشقعربينعمر قويدر7001
المصري7002 دمشقعربينھيثم 28NoNo-01-2012ذكرريف ري700 م قربيني 0رري 0 8NoNo
الناشط28NoNo-01-2012ذكردرعاالغارية الشرقيةطارق أحمد سعيد الزعبي7003
تلكلخ  مساعد منشق28YesNo-01-2012ذكردرعااستشھد في حمصمازن الحرير7004

الدريبي7005 يوسف حمص28YesNo-01-2012ذكردرعاالحارةعماد في استشھد http://youtu.be/SEXQMrBQSQمجند ريبي7005 2012ررر يو  01 28YesNoص ي  ھ  ج 
4

ھناك 3 شھداءلم تصل أسماؤھم بعد•28NoNo-01-2012ذكردرعاطفس ، اثنين منھم عسكريين منشقينمجھول الھوية7006
مجند  استشھد في ادلب28YesNo-01-2012ذكردرعاداعلحمزة فايز شحادات7007
ھالل7008 محمد الزورالقوريةھالل 28NoNo-01-12012طفلدير 28NoNo-01-12012طفلدير الزورالقوريةھالل محمد ھالل7008
28NoNo-01-202012ذكرالالذقيةقنينصاسماعيل حجازي7009
شھور 28NoNo10-01-12012طفلالالذقيةمنطقة سوق الذھبحمزة طايع7010
28NoNo-01-92012طفلالالذقيةمنطقة سوق الذھبعز الدين طايع7011
28NoNo-01-32012طفلالالذقيةمنطقة سوق الذھبعيسى طايع7012
28NoNo-01-2012انثىالالذقيةمنطقة سوق الذھبتقى الطايع7013
ناشط ومحامي29NoNo-01-2012ذكردرعاالغارية الشرقيةخالد عبدهللا العتيلي7014
ةالغزال7015 ق الش ة 2012ذكاالغا 01 29NNذ الت ت ت تحت التعذيب29NoNo-01-2012ذكردرعاالغارية الشرقيةمحمد عيسى الغزالي7015
طالب إثر مداھمة المدرسة29NoNo-01-2012ذكردرعاجاسمعبدهللا مھدي العامر7016
http://youtu.be/Kozifgh9lkEالناشط  تحت التعذيب29NoYes-01-262012ذكردرعاطارق وحيد الجلم7017
الھوية7018 الزراعية29NoNo-01-2012ذكردرعاجاسممجھول البساتين في وجد وجد في البساتين الزراعية29NoNo-01-2012ذكردرعاجاسممجھول الھوية7018
مجند29YesNo-01-2012ذكردرعاالبلدطاھر ابراھيم الصياصنة7019
29NoNo-01-172012طفلحمصديربعلبةنجيب أحمد السليمان7020
29NoNo-01-2012انثىحمصتلبيسةامون عبدالكريم صويص7021 م
29NoNohttp://youtu.be/wPuVl1uzIgc-01-242012ذكرحمصتلبيسةاحمد عمر الحالق7022
29NoNo-01-2012ذكرحمصباباعمروعبدالمنان كربوج7023
29NoNo-01-2012ذكرريف دمشقسقباغسان عطايا7043

الك044 اخال شق 2012ذكف 01 29 29NoNo-01-2012ذكرريف دمشقسقباخالد الكردي7044

29NoNohttp://youtu.be/rvARVWcgHDg-01-2012ذكرريف دمشقسقبامصطفى عثمان7045

( ابو مھند )29NoNo-01-262012ذكرريف دمشقحرستامؤيد عثمان بكيرة7046 70 ير6 ب ن قرؤي 60رري 0 9NoNo( ھ بو )
29NoNo-01-2012ذكرريف دمشقعربينياسين عيد أبو الليل7047
29NoNo-01-2012ذكرريف دمشقعين ترمامحمد حسين التاج7048
مجند29YesNo-01-2012ذكردمشقالصالحيةمحمد صقر التركيتي7049
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الناشط29NoNo-01-2012ذكرريف دمشقرنكوسعلي خالد7050
29NoNo-01-152012طفلحماةموركاحمد عبدالرزاق السلوم7051
29NoNo-01-602012ذكرحماةموركفارق حسنين خالد العثمان7052
ف7053 األ لل ق 332012ذكاةط 01 29NNات ا ك كان ل ه ا ا httتأث // t b / F10D5 G T8 http://youtu.be/uF10D5qGeT8متأثرا بجراحه يعمل ميكانيك سيارات29NoNo-01-332012ذكرحماةحي طريق حلبمحمد وليد األصفر7053
عسكري استشھد في ادلب  جبل الزاوية29YesNo-01-2012ذكرحماةاألميريةسامر جھاد عرواني7054
تحت التعذيب29NoNo-01-2012ذكرحماةكرنازعلوي البرھاوي7055
الكردري7056 سليمان 29NoNo-01-2012ذكرحماةمحمود 29NoNo-01-2012ذكرحماةمحمود سليمان الكردري7056
29NoNo-01-652012ذكرحماةشيرزالحاج خالد محمود العواد7057
29NoNo-01-322012ذكرحماةشيرزمازن خالد العواد7058
29NoNo-01-282012ذكرحماةشيرزوليد خالد العواد7059
29NoNo-01-272012ذكرحماةشيرزمحمود خالد العواد7060
مجزرة بسبب قصف الھاون على المباني السكنية04NoNo-02-2012ذكرحمصالخالديةخالد ملوك7519
مجزرة بسبب قصف الھاون على المباني السكنية04NoNo-02-2012ذكرحمصالخالديةعبدالكافي ملوك7520

ة21 ق ط ةال 2012ذكالخال 02 ة04 كن ال ان ال ل ا ال ف ق ة ز مجزرة بسبب قصف الھاون على المباني السكنية04NoNo-02-2012ذكرحمصالخالديةعبدالمعطي قمحية7521
مجزرة بسبب قصف الھاون على المباني السكنية04NoNo-02-2012ذكرحمصالخالديةداوود قمحية7522
مجزرة بسبب قصف الھاون على المباني السكنية04NoNo-02-2012ذكرحمصالخالديةعبدالغني العابد7523
العابد7524 عبدالقادر السكنية04NoNo-02-2012ذكرحمصالخالديةعبدالمھيمن المباني على الھاون قصف بسبب مجزرة مجزرة بسبب قصف الھاون على المباني السكنية04NoNo-02-2012ذكرحمصالخالديةعبدالمھيمن عبدالقادر العابد7524
مجزرة بسبب قصف الھاون على المباني السكنية04NoNo-02-2012ذكرحمصالخالديةابراھيم الشريباتي7525
مجزرة بسبب قصف الھاون على المباني السكنية04NoNo-02-2012ذكرحمصالخالديةمھند الشريباتي7526
مجزرة بسبب قصف الھاون على المباني السكنية04NoNo-02-2012ذكرحمصالخالديةايمن القاعي7527 يي ى
مجزرة بسبب قصف الھاون على المباني السكنية04NoNo-02-2012ذكرحمصالخالديةفرج ايوب العزو7528
مجزرة بسبب قصف الھاون على المباني السكنية04NoNo-02-2012ذكرحمصالخالديةمھند عبد الدايم7529
مجزرة بسبب قصف الھاون على المباني السكنية04NoNo-02-2012ذكرحمصالخالديةسعد هللا الخالدي7530

الخال نذ ةا ةذالخال ن ال ان ال ل ا ال ف ق ة مجزرة بسبب قصف الھاون على المباني السكنية04NoNo-02-2012ذكرحمصالخالديةايمن منذر الخالدي7531
مجزرة بسبب قصف الھاون على المباني السكنية04NoNo-02-2012ذكرحمصالخالديةنضال عماد حوراني7532
مجزرة بسبب قصف الھاون على المباني السكنية04NoNo-02-2012انثى - طفلةحمصالخالديةبركات محمد الطالب7533
يوسف7534 طفلةحمصالخالديةبراءة 2012انث 02 04NoNoالسكنية المباني عل الھاون قصف بسبب مجزرة طفلةحمصالخالديةبراءة يوسف7534 - مجزرة بسبب قصف الھاون على المباني السكنية04NoNo-02-2012انثى
مجزرة بسبب قصف الھاون على المباني السكنية04NoNo-02-2012انثى - طفلةحمصالخالديةمنتھى خير هللا7535
مجزرة بسبب قصف الھاون على المباني السكنية04NoNo-02-2012ذكرحمصالخالديةمعتز ممدوح العلي7536
مجزرة بسبب قصف الھاون على المباني السكنية04NoNo-02-2012ذكرحمصالخالديةجابر العلي7537 يي ى
مجزرة بسبب قصف الھاون على المباني السكنية04NoNo-02-2012ذكرحمصالخالديةعبدالكافي منال علي7538
مجزرة بسبب قصف الھاون على المباني السكنية04NoNo-02-172012طفلحمصالخالديةزياد عبدالقادر أبوصالح7539
http://youtu.be/eHEuq6r4bDoمجزرة بسبب قصف الھاون على المباني السكنية04NoNo-02-2012ذكرحمصالخالديةعبدالباسط عدنان أبوصالح7540

ذ ةة ل طفلةل ةث ل ل ل ل ف ق ة طفلةحمصالخالديةنوارة منذر7541 - مجزرة بسبب قصف الھاون على المباني السكنية04NoNo-02-2012انثى
مجزرة بسبب قصف الھاون على المباني السكنية04NoNo-02-2012ذكرحمصالخالديةعمر الفھد7542
مجزرة بسبب قصف الھاون على المباني السكنية04NoNo-02-2012انثىحمصالخالديةسحر بركة7543
عواد7544 2012ذكرحمصالخالديةنايف 02 04NoNoالسكنية المبان عل الھاون قصف بسبب مجزرة مجزرة بسبب قصف الھاون على المباني السكنية04NoNo-02-2012ذكرحمصالخالديةنايف عواد7544
مجزرة بسبب قصف الھاون على المباني السكنية04NoNo-02-2012ذكرحمصالخالديةغازي حسون7545
مجزرة بسبب قصف الھاون على المباني السكنية04NoNo-02-2012ذكرحمصالخالديةعياش الخلف7546
مجزرة بسبب قصف الھاون على المباني السكنية04NoNo-02-2012ذكرحمصالخالديةمنتصر مراد7547 ر يرير ي ى و ھ جزر
مجزرة بسبب قصف الھاون على المباني السكنية04NoNo-02-2012ذكرحمصالخالديةعبدالمحسن مراد7548
مجزرة بسبب قصف الھاون على المباني السكنية04NoNo-02-2012ذكرحمصالخالديةنايف الحفيان7549
مجزرة بسبب قصف الھاون على المباني السكنية04NoNo-02-2012ذكرحمصالخالديةعبدالمھيمن حصرية7550

ةذة ق مجزرة بسبب قصف الھاون على المباني السكنية04NoNo-02-2012ذكرحمصالخالديةعبدالمالك جوخدار7551
مجزرة بسبب قصف الھاون على المباني السكنية04NoNo-02-2012ذكرحمصالخالديةزياد مروان حمد7552
مجزرة بسبب قصف الھاون على المباني السكنية04NoNo-02-2012ذكرحمصالخالديةمروان صطيف خلدون7553
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http://youtu.be/x6GyDCoAlrQمجزرة بسبب قصف الھاون على المباني السكنية04NoNo-02-2012ذكرحمصباب تدمريحيى اسماعيل البخيت7554

10NoNohttp://youtu.be/_YaG WTspbM-02-2012ذكرحمصالخالديةسامر حمشو7981

الخواجة7982 االدخارتامر 312012ذكرحمصمساكن 02 10NoNo 10NoNo-02-312012ذكرحمصمساكن االدخارتامر الخواجة7982
10NoNohttp://youtu.be/CF9eX8HZ3F4-02-2012ذكرحمصالوعرمحمد مصطفى الحكيم7983
10NoNo-02-2012انثىحمصالخالديةسھام المھباني7984
المالزم أول المنشق10YesNo-02-2012ذكرحمصباباعمرومھند الخطيب7985 يب روھ ب قرصب و زم
10NoNohttp://youtu.be/doTzgPaRJ54-02-2012ذكرحمصقلعة الحصنوليد خالد البيطار7986
10NoNohttp://youtu.be/ZDtQCPEliDw-02-2012طفلةحمصكرم الزيتونمروة عادل بھار7987
http://youtu.be/728GD16O3OAمن الطائفة المسيحية بسبب القصف10NoNo-02-2012ذكرحمصالقصيرسلوم حداد7988

ثة بسبب القصف10NoNo-02-2012انثىريف دمشقمضايامن عائلة يونس7989
10NoNohttp://youtu.be/ajbt1bpIWR8-02-412012ذكرريف دمشقالضميرابراھيم يوسف صقر7990
10NoNo-02-2012ذكرريف دمشقالضميرابن الشھيد ابراھيم صقر7991
عراب7992 دمشقالضميرمحمود 2012ذكرريف 02 10NoNohttp://youtu be/I7alC45eu5s 10NoNohttp://youtu.be/I7alC45eu5s-02-2012ذكرريف دمشقالضميرمحمود عرابي7992
10NoNo-02-2012ذكرريف دمشقالضميراسماعيل سيف7993
10NoNo-02-2012ذكرريف دمشقالضميرربيع نقرش7994
نسب7995 خليل دمشقالكسوةحسن 10NoNo-02-392012ذكرريف ب7995 يل قون 390رري 0 0NoNo
10NoNohttp://youtu.be/ktTMpj72HJs-02-212012ذكرريف دمشقالضميرحامد بكر القاضي7996
http://youtu.be/i41pNfsqBJ8المحامي10NoNo-02-2012ذكرريف دمشقالضميرقاسم يوسف جمعة7997
10NoNo-02-2012انثىريف دمشقالضميرساجده جيروديه7998

ة رصاص قناص21NoNo-02-452012انثىادلبمعر النعمانآمنة عمر منديل8469
رصاص قناص21NoNo-02-2012ادلبمعرة النعمانعيسى بن رحمو الملحم8470
اثناء فراره من الخدمة اإللزامية21NoNo-02-2012ادلبمصطفى قاسم بنشي8471
العثمان8472 فواز الزاويةمصطف 2012ادلبجبل 02 21NoNoابديتا ابديتا21NoNo-02-2012ادلبجبل الزاويةمصطفى فواز العثمان8472
ابديتا21NoNo-02-2012ادلبجبل الزاويةخالد أحمد الحمود8473
ابديتا21NoNo-02-2012ادلبجبل الزاويةزياد عبداللطيف الحمود8474
الحمود8475 عبداللطيف الزاويةوليد ابديتا21NoNo-02-2012ادلبجبل و8475 ي  ب ي  ويو ز 2012بجبل  02 21NoNoي ب
ابديتا21NoNo-02-2012ادلبجبل الزاويةعدنان عبداللطيف الحمود8476
ابديتا21NoNo-02-2012ادلبجبل الزاويةاحمد طه العبود8477
ابديتا21NoNo-02-2012ادلبجبل الزاويةحسام بكور األسعد8478
ابديتا21NoNo-02-2012ادلبجبل الزاويةسامر أحمد بكور األسعد8479
ابديتا21NoNo-02-2012ادلبجبل الزاويةحسين محمد خيرو الحمود8480
ابديتا21NoNo-02-2012ادلبجبل الزاويةعمر مصطفى الحمود8481
د8482 الح ندي ان يةض الزا 2012ادلجبل 02 21NNابديتا ابديتا21NoNo-02-2012ادلبجبل الزاويةرضوان نديم الحمود8482
ابلين21NoNo-02-2012ادلبجبل الزاويةمحمد حمود شحيبر8483
ابلين21NoNo-02-2012ادلبجبل الزاويةنجيب محمد شحيبر8484
شحيبر8485 خالد الزاويةحسن ابلين21NoNo-02-2012ادلبجبل يبر8485 وين   ز 2012بجبل  02 21NoNoين ب
ابلين21NoNo-02-2012ادلبجبل الزاويةاحمد محمد حسن شحيبر8486
ابلين21NoNo-02-2012ادلبجبل الزاويةمحمود خالد الخطيب8487
ابلين21NoNo-02-2012ادلبجبل الزاويةمصطفى محمد فضل8488
ابلين21NoNo-02-2012ادلبجبل الزاويةمحمود عبدالحليم فضل8489
ھناك 4 شھداء لم تصل اسماؤھم21NoNo-02-2012ادلبابلينمجھول الھوية8490
قرية بلشون21NoNo-02-2012ادلبجبل الزاويةبشير محمد السعيد8491
د8492 ال د ع ةن الزا 2012ادلل 02 21NNن لش ة ق قرية بلشون21NoNo-02-2012ادلبجبل الزاويةحسن عبدو السعيد8492
قرية بلشون21NoNo-02-2012ادلبجبل الزاويةحسين عبدو السعيد8493
21NoNo-02-2012حماةقلعة المضيقاحمد علي العليوي8494
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ھناك 4 شھداء لم تصل اسماؤھم21NoNo-02-2012ادلبابلينمجھول الھوية8495
ھناك 4 شھداء لم تصل اسماؤھم21NoNo-02-2012ادلبابلينمجھول الھوية8496
ھناك 4 شھداء لم تصل اسماؤھم21NoNo-02-2012ادلبابلينمجھول الھوية8497
اا8498 2012ا 02 21NNائ ش ف httق // t b / 6Nj XS5QU http://youtu.be/e6NjsrXS5QUقصف عشوائي21NoNo-02-2012حمصباباعمرورامي محمود صبوح8498

http://youtu.be/rGrxCupP4UMقصف عشوائي21NoNo-02-2012حمصباباعمرومحمد كاخيا8499
&feature=youtu.be

قصف عشوائي21NoNo-02-2012حمصباباعمروشاب من ال كاخيا8500 ي ن روب ب يصب و
قصف عشوائي21NoNo-02-2012حمصباباعمروشابة من ال كاخيا8501
قصف عشوائي21NoNo-02-2012حمصباباعمرومحمد سلوم8502
قصف عشوائي21NoNo-02-2012حمصباباعمروسكرى محمد8503

ق http://youtu.be/e6NjsrXS5QUقصف عشوائي21NoNo-02-2012حمصباباعمرواحمد عنطوز8504

قصف عشوائي21NoNo-02-2012حمصباباعمرومحمد خالد جنيد8505
http://www.youtube.com/watch
?feature=player_detailpage&v

= L6tyGyyhws=-L6tyGyyhws
استشھد على الحدود اللبانينة22NoNo-02-2012حماةالضاھريةاحمد محمد كشتو8506
استشھد على الحدود اللبنانية22NoNo-02-2012حماةالضاھريةاحمد علي العثمان8507
ھناك 5 شھداء عسكريين لم تصل اسماؤھم22YesNo-02-2012ريف دمشقحرستاعسكري مجھول الھوية8508
22NoNohttp://youtu.be/1mRyeDO7ixY-02-2012ادلبمرتينمجھول الھوية8509
ھناك 5 شھداء عسكريين لم تصل اسماؤھم22YesNo-02-2012ريف دمشقحرستاعسكري مجھول الھوية8510
ھناك 5 شھداء عسكريين لم تصل اسماؤھم22YesNo-02-2012ريف دمشقحرستاعسكري مجھول الھوية8511
الھوية8512 مجھول ك تاع دمشقح 2012يف 02 22YesNoماؤھ ا تصل ل يين ك ع شھداء 5 ھناك ھناك 5 شھداء عسكريين لم تصل اسماؤھم22YesNo-02-2012ريف دمشقحرستاعسكري مجھول الھوية8512
ھناك 5 شھداء عسكريين لم تصل اسماؤھم22YesNo-02-2012ريف دمشقحرستاعسكري مجھول الھوية8513
قيادي سوري استشھد متاثرا بجراحه22NoNo-02-2012الحسكةنصر الدين برھك8514
الزعبي8515 الطالب يونس 22NoNohttp://youtu.be/CgUnUBL-X9U-02-262012درعاالجيزةرفعت بي8515 ز ب  س  262012رجيزر يو 02 22NoNohttp://youtu.be/CgUnUBL X9U
رصاص االمن22NoNo-02-2012طفلدرعاالكرك الشرقيمحمد خالد الشنور8516
استشھد اثناء مداھمة المدينة22NoNo-02-2012ريف دمشقحرستامن عائلة عفوف8517
استشھد في جامعة حلب22NoNo-02-2012حلبمحمد زينب8518
22NoNo-02-2012حماةموركجھاد حسين قدور8519
بسبب القصف22NoNo-02-302012حماةكفرالطونمھند أحمد السلوم8520
بسبب القصف22NoNo-02-52012انثى - طفلةحماةكفر الطونمعالي معاذ الخضير8521

ف ن ال ف الق د ھ ا ا د ت ل د شھ 34 ھناك  ھناك 34 شھيد لم ترد اسماءھم بعد  بسبب القصف العنيف •28NoNo-02-2012حماةحلفايامجھول الھوية9027
على المدينة والجثث تحت االنقاض

 ھناك 34 شھيد لم ترد اسماءھم بعد  بسبب القصف العنيف •28NoNo-02-2012حماةحلفايامجھول الھوية9028
االنقاض تحت والجثث المدينة ضعلى ال ج   ي و ى 

 ھناك 34 شھيد لم ترد اسماءھم بعد  بسبب القصف العنيف •28NoNo-02-2012حماةحلفايامجھول الھوية9029
على المدينة والجثث تحت االنقاض

الھوية9030 2012حماةحلفايامجھول 02 28NoNo• 28-02-2012حماةحلفايامجھول الھوية9030 ھناك 34 شھيد لم ترد اسماءھم بعد  بسبب القصف العنيفNoNoعلى المدينة والجثث تحت االنقاض

 ھناك 34 شھيد لم ترد اسماءھم بعد  بسبب القصف العنيف •28NoNo-02-2012حماةحلفايامجھول الھوية9031
على المدينة والجثث تحت االنقاض

ف ن ال ف الق د ھ ا ا د ت ل د ش 34 ھناك  ھناك 34 شھيد لم ترد اسماءھم بعد  بسبب القصف العنيف •28NoNo-02-2012حماةحلفايامجھول الھوية9032
على المدينة والجثث تحت االنقاض

 ھناك 34 شھيد لم ترد اسماءھم بعد  بسبب القصف العنيف •28NoNo-02-2012حماةحلفايامجھول الھوية9033
االنقاض تحت والجثث المدينة على المدينة والجثث تحت االنقاضعلى

 ھناك 34 شھيد لم ترد اسماءھم بعد  بسبب القصف العنيف •28NoNo-02-2012حماةحلفايامجھول الھوية9034
على المدينة والجثث تحت االنقاض
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 ھناك 34 شھيد لم ترد اسماءھم بعد  بسبب القصف العنيف •28NoNo-02-2012حماةحلفايامجھول الھوية9035
على المدينة والجثث تحت االنقاض

الھوية9036  ھناك 34 شھيد لم ترد اسماءھم بعد  بسبب القصف العنيف •28NoNo-02-2012حماةحلفايامجھول
االنقاض ت ت ثث ال نة ال ل ھوي9036 2012يجھول  02 28NoNoعلى المدينة والجثث تحت االنقاض

 ھناك 34 شھيد لم ترد اسماءھم بعد  بسبب القصف العنيف •28NoNo-02-2012حماةحلفايامجھول الھوية9037
على المدينة والجثث تحت االنقاض

• العنيف القصف بسبب بعد اسماءھم ترد لم شھيد 34 ھناك  ھناك 34 شھيد لم ترد اسماءھم بعد  بسبب القصف العنيف •28NoNo-02-2012حماةحلفايامجھول الھوية9038
على المدينة والجثث تحت االنقاض

 ھناك 34 شھيد لم ترد اسماءھم بعد  بسبب القصف العنيف •28NoNo-02-2012حماةحلفايامجھول الھوية9039
ىعلى المدينة والجثث تحت االنقاض

28NoNo-02-2012ادلبنور فھمي جبي9040
ھناك 3 شھداء من عائلة بحالق   تم ذبحھم •29NoNo-02-2012حمصدوار فدعوسمن عائلة بحالق9041
ھناك 3 شھداء من عائلة بحالق   تم ذبحھم •29NoNo-02-2012حمصدوار فدعوسمن عائلة بحالق9042

ن ال االا ن الكا ا الثالثة ن ال نا أ أبناء عبدالحميد مندو الثالثة  حاجز الكاردينيا29NoNo-02-2012حمصالوعرابن  عبدالحميد مندو9043
أبناء عبدالحميد مندو الثالثة  حاجز الكاردينيا29NoNo-02-2012حمصالوعرابن  عبدالحميد مندو9044
الجوسية29NoNo-02-2012حمصالقصيرعبدالحكيم عامر9045
التركاوي9046 2012حمصالبياضةضياء 02 29NoNo 29NoNo-02-2012حمصالبياضةضياء التركاوي9046
29NoNo-02-2012حمصباب الدريبفراس الشاھرلي9047
29NoNo-01-702012ذكرحماةشيرزالحاج حمدو عبدالعال7061
29NoNo-01-322012ذكرحماةشيرزاحمد حمدو عبدالعال7062
29NoNo-01-152012طفلحماةشيرزعبدالستار محمد شنان7063
29NoNohttp://youtu.be/C8SL4f92Rn0-01-222012ذكرحماةشيرزشادي محمد شنان7064
تحت التعذيب29NoNo-01-422012ذكرادلبمعرزيتامروان علي العبدهللا7065

غ //ذلشال /O 29NoNohttp://youtu.be/O6-rdWZnhbI-01-2012ذكرادلبخان شيخونعالء غسان سرماني7066
29NoNo-01-2012ذكرادلبخان السبلخالد حسن القندح7067
http://youtu.be/9knS8LNyBTkضابط متقاعد استشھد في سراقب29YesNo-01-2012ذكرادلبجرجنازعمر الضبعان7068
الحمدو7069 2012ذكرادلبالمسطومةاحمد 01 29NoNo 29NoNo-01-2012ذكرادلبالمسطومةاحمد الحمدو7069
http://youtu.be/uru94llj0Ysطبيب بيطري29NoNo-01-572012ذكرادلببلدة جوباساحمد عرسان7070
عسكري29YesNo-01-2012ذكرادلبمعرة النعمانعبدالقادر تناري7071
http://youtu.be/0DhzTrrMdYwعسكري استشھد في درعا29YesNo-01-2012ذكرادلبخان شيخوناحمد معراتي7072 ييي ھ pي y

http://youtu.be/szf_yKHmLcsابلين  تمت تصفيته بعد إصاته في استھداف باص المعتقلين29NoNo-01-2012ذكرادلبجبل الزاويةمحمد أحمد ھرموش7073

29NoNohttp://youtu.be/L_VxQFfDDZ8-01-2012ذكردير الزورعقبة حسين العلي7074
ة ط قث ث ة طفلةحلبالفردوسمنال كادك7075 - رضيعة إثر اختناقھا بالغاز المسيل للدموع29NoNo-01-2012انثى

ھناك 9 شھيد لم تصل اسماؤھم•29NoNo-01-2012ذكرريف دمشقسقبامجھول الھوية7076
ھناك 9 شھيد لم تصل اسماؤھم•29NoNo-01-2012ذكرريف دمشقسقباابو معاذ الشھوان7077
البلخ7078 دمشقسقباايمن 2012ذكرريف 01 29NoNoطبيب دكتور دكتور طبيب29NoNo-01-2012ذكرريف دمشقسقباايمن البلخي7078
ھناك 9 شھيد لم تصل اسماؤھم•29NoNo-01-2012ذكرريف دمشقسقبابن فخري خميس7079
ھناك 9 شھيد لم تصل اسماؤھم•29NoNo-01-2012ذكرريف دمشقسقبامجھول الھوية7080
ھناك 9 شھيد لم تصل اسماؤھم•29NoNo-01-2012ذكرريف دمشقسقبامجھول الھوية7081 ھوي قبجھو مرري ؤ م ھي
ھناك 9 شھيد لم تصل اسماؤھم•29NoNo-01-2012ذكرريف دمشقسقبامجھول الھوية7082
ھناك 9 شھيد لم تصل اسماؤھم•29NoNo-01-2012ذكرريف دمشقسقبامجھول الھوية7083
29NoNo-01-2012ذكرريف دمشقكفربطناسامر شبشول7084

ث 29NoNo-01-2012انثىريف دمشقكفربطنانيرمين شبشول7085
29NoNo-01-2012ذكرريف دمشقسقبايحيى النوفي7086
29NoNo-01-2012ذكرريف دمشقسقباعمار بن عبدو السبع7087
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29NoNo-01-2012ذكرريف دمشقسقبامنير حامد7088
29NoNo-01-2012ذكرريف دمشقسقباابو زياد المصري7089
29NoNo-01-2012ذكرريف دمشقسقباسمير زينو7090
خض7091 اائلة شقق 2012ذكف 01 29NN 29NoNo-01-2012ذكرريف دمشقسقبامن عائلة خضير7091
ھناك 9 شھيد لم تصل اسماؤھم•29NoNo-01-2012ذكرريف دمشقسقبامجھول الھوية7092

االبراھيم7093 فھد 29NoNo-01-2012حمصباباعمرواحمد
رصاص قناص                    

=youtube com/watch?v=t2UK8VjIf6Q&feature 29NoNo=youtube.com/watch?v=t2UK8VjIf6Q&feature-01-2012حمصباباعمرواحمد فھد االبراھيم7093
youtu.be

http://youtu.be/aNbgZtk22gAقصف عشوائي  -مساعد منشق30YesNo-01-2012حمصباباعمروجمال ادريس7094
http://youtu.be/bj54UNvMPC0قصف عشوائي  -30NoNo-01-2012حمصباباعمرومرھف سليمان السعيد7095 pي y j
http://youtu.be/lyQTeHgGo00رصاص قناص30NoNo-01-2012حمصباباعمروموفق محي الدين مطر7096

30NoNohttp://youtu.be/kpGwAeNF_JY-01-2012ذكرريف دمشقحموريةابراھيم محمود القصير7097

حمدان7098 252012ذكرحمصالرستنخالد 01 30NoNoيبرود ف http://youtuاستشھد be/ qqQfvRjUlk http://youtu.be/_qqQfvRjUlkاستشھد في يبرود30NoNo-01-252012ذكرحمصالرستنخالد حمدان7098
30NoNohttp://youtu.be/AQkBI4Qt_FQ-01-2012ذكرحمصباب السباعمرتضى عزت إدريس7099
قذيفة ھاون30NoNo-01-2012ذكرحمصالرستنيامن نعيم الكردي7100
عبيد7101 ھاون30NoNo-01-2012ذكرحمصالرستنعبدالناصر قذيفة بي7101 ر  نب 2012رصر 01 30NoNoون ي 
قذيفة ھاون30NoNo-01-2012ذكرحمصالرستنمحمدعلي سليمان التركماني7102
متأثرة بجراحھا30NoNo-01-132012انثى - طفلةحمصالرستنإيمان مصطفى النيش7103
قذيفة ھاون30NoNo-01-2012ذكرحمصالرستنمجھول الھوية7104

ة بسبب منع االمن دخول اإلطفائية إلخماد حريق المنزل30NoNo-01-62012طفلدرعاصيداابن زياد عوض الحريري7105
بسبب منع االمن دخول اإلطفائية إلخماد حريق المنزل30NoNo-01-22012طفلدرعاصيداابن زياد عوض الحريري7106
بسبب منع االمن دخول اإلطفائية إلخماد حريق المنزل30NoNo-01-32012طفلدرعاصيداابن زياد عوض الحريري7107
التركمان7108 تنليمان 2012ذكرحمصالر 01 30NoNoھاون قذيفة قذيفة ھاون30NoNo-01-2012ذكرحمصالرستنسليمان التركماني7108
تحت التعذيب في فرع االمن السياسي30NoYes-01-2012ذكرالحسكةفرحان حمد المخلف الجبوري7109
قذيفة ھاون30NoNo-01-2012ذكرحمصالرستنموسى رشيد منصور7110
الھوية7111 الدريبمجھول بعد•30NoNo-01-2012ذكرحمصباب اسمائھم تصل لم شھيد 13 ھناك ھوي7111 ريبجھول  ب  2012رصب 01 30NoNoھم ب ل  م  ھي   13 
ھناك 13 شھيد لم تصل اسمائھم بعد•30NoNo-01-2012ذكرحمصباب الدريبمجھول الھوية7112
ھناك 13 شھيد لم تصل اسمائھم بعد•30NoNo-01-2012ذكرحمصباب الدريبمجھول الھوية7113
ھناك 13 شھيد لم تصل اسمائھم بعد•30NoNo-01-2012ذكرحمصباب الدريبمجھول الھوية7114
ھناك 13 شھيد لم تصل اسمائھم بعد•30NoNo-01-2012ذكرحمصباب الدريبمجھول الھوية7115
ھناك 13 شھيد لم تصل اسمائھم بعد•30NoNo-01-2012ذكرحمصباب الدريبمجھول الھوية7116
ھناك 13 شھيد لم تصل اسمائھم بعد•30NoNo-01-2012ذكرحمصباب الدريبمجھول الھوية7117
ة7118 الھ ل الدجھ صا 2012ذكح 01 30NNعد ائھ ا تصل ل د شھ 13 ھناك ھناك 13 شھيد لم تصل اسمائھم بعد•30NoNo-01-2012ذكرحمصباب الدريبمجھول الھوية7118
ھناك 13 شھيد لم تصل اسمائھم بعد•30NoNo-01-2012ذكرحمصباب الدريبمجھول الھوية7119
ھناك 13 شھيد لم تصل اسمائھم بعد•30NoNo-01-2012ذكرحمصباب الدريبمجھول الھوية7120
الھوية7121 الدريبمجھول بعد•30NoNo-01-2012ذكرحمصباب اسمائھم تصل لم شھيد 13 ھناك ھوي7121 ريبجھول  ب  2012رصب 01 30NoNoھم ب ل  م  ھي   13 
ھناك 13 شھيد لم تصل اسمائھم بعد•30NoNo-01-2012ذكرحمصباب الدريبمجھول الھوية7122
ھناك 10 شھداء  اختطفت جثامينھم•30NoNo-01-2012ذكرريف دمشقحموريةمجھول الھوية7123
ھناك 10 شھداء  اختطفت جثامينھم•30NoNo-01-2012ذكرريف دمشقحموريةمجھول الھوية7124
ھناك 10 شھداء  اختطفت جثامينھم•30NoNo-01-2012ذكرريف دمشقحموريةمجھول الھوية7125
ھناك 10 شھداء  اختطفت جثامينھم•30NoNo-01-2012ذكرريف دمشقحموريةمجھول الھوية7126
ھناك 10 شھداء  اختطفت جثامينھم•30NoNo-01-2012ذكرريف دمشقحموريةمجھول الھوية7127
ة7128 الھ ل شقةھ د 2012ذكف 01 30NNنھ ثا اختطفت شھدا 10 ھناك ھناك 10 شھداء  اختطفت جثامينھم•30NoNo-01-2012ذكرريف دمشقحموريةمجھول الھوية7128
ھناك 10 شھداء  اختطفت جثامينھم•30NoNo-01-2012ذكرريف دمشقحموريةمجھول الھوية7129
ھناك 10 شھداء  اختطفت جثامينھم•30NoNo-01-2012ذكرريف دمشقحموريةمجھول الھوية7130
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ھناك 10 شھداء  اختطفت جثامينھم•30NoNo-01-2012ذكرريف دمشقحموريةمجھول الھوية7131
30NoNo-01-2012ذكردمشقالميدانمحمد مھدي مصطفى ابو راشد7132
30NoNo-01-2012ذكرريف دمشقسقبايحيى صادق7133
الط7134 ا شقةز 2012ذكف 01 30NNhtt // t b / JW NdOt1b4 30NoNohttp://youtu.be/aJWyNdOt1b4-01-2012ذكرريف دمشقحموريةزياد الطرح7134
30NoNo-01-2012ذكرريف دمشقحموريةغياث وفيق ونوسة7135
30NoNo-01-2012ذكرريف دمشقحموريةوفيق ونوسة7136
سمحان7137 زياد دمشقحموريةمحمد 30NoNohttp://youtu-01-2012ذكرريف be/UMq0dBx7-Dw 30NoNohttp://youtu.be/UMq0dBx7-01-2012ذكرريف دمشقحموريةمحمد زياد سمحان7137 Dw
30NoNo-01-2012ذكرريف دمشقزملكاعمر جميل قدور7138
30NoNo-01-2012ذكرريف دمشقيبرودموفق الغندور7139
مھناك 10 شھداء  اختطفت جثامينھم•30NoNo-01-2012ذكرريف دمشقحموريةمجھول الھوية7140
30NoNo-01-2012ذكردرعاالحراكبشير الغباري7141
30NoNohttp://youtu.be/DviVHfWcgHA-01-2012ذكردرعاالحراكعبدالرحمن الحريري7142
مجند في الفرقة الرابعة30YesNo-01-2012ذكردرعاالصريادھم نور زياد الحلقي7143

ا144 ا ش هللا طا طه لا 2012ذكاا 01 30 30NoNo-01-2012ذكردرعاداعلمروان طه عطا هللا شحادات7144
30NoNo-01-2012ذكردرعاداعلمحمد عطا هللا الغزاوي7145
استشھد في جامعة دمشق بعد اقتحامھا30NoNo-01-2012ذكرادلبقرية الصحنرعد االيوب7146
غادري7147 فاخر صھريج30NoNo-01-2012ذكرادلبأريحامحمد http://youtuسائق be/1yryNGHWL48 http://youtu.be/1yryNGHWL48سائق صھريج30NoNo-01-2012ذكرادلبأريحامحمد فاخر غادري7147
مجند  من بليون30YesNo-01-2012ذكرادلبجبل الزاويةابراھيم أحمد العلوش7148

30NoNohttp://youtu.be/LW dn8qSQUU-01-2012ذكرحمصعشيرةسلطان جاسم المحمد الشايش7149

ة 30NoNohttp://youtu.be/7-B_-OpYS5c-01-2012ذكرحمصجورة الشياحمجھول الھوية7150
30NoNo-01-2012ذكرحمصالميدانعبدالوكيل خانكان7151
http://youtu.be/tprHPNLv_Bcاستشھد في باب الدريب30NoNo-01-2012ذكرحمصجب الجندليغياث قدحة7152
االبرش7153 الجندلعبدالحميد 2012ذكرحمصجب 01 30NoNoالدريب باب ف تشھد http://youtuا be/nBJfp tMUHg http://youtu.be/nBJfp_tMUHgاستشھد في باب الدريب30NoNo-01-2012ذكرحمصجب الجندليعبدالحميد االبرش7153
30NoNohttp://youtu.be/VI68fEGkREs-01-2012ذكرحمصباب الدريبمحمد عدنان فواز زكزك7154

30NoNohttp://youtu.be/mn0dva6D6QM-01-2012ذكرحمصجب الجندليحذيفة النجار7155

30NoNo-01-2012ذكرحمصجب الجندليرأفت األكتع7156
30NoNohttp://youtu.be/iB0buB_Q8wE-01-2012ذكرحمصجب الجندلياحمد الجبولي7157
30NoNohttp://youtu.be/qpKL2spYdeg-01-2012ذكرحمصجب الجندليفؤاد دياب7158
ن7159 ا افةال ف 2012ذكال 01 30NN 30NoNo-01-2012ذكرحمصالصفصافةعبدالھادي نجم7159
30NoNo-01-2012ذكرحمصالصفصافةعمر بايري7160
30NoNo-01-2012ذكرحمصالصفصافةبراء بايري7161
سحلول7162 سباعيمحمد 30NoNohttp://youtu-01-2012ذكرحمصبني be/SFeSH2FnPIM 30NoNohttp://youtu.be/SFeSH2FnPIM-01-2012ذكرحمصبني سباعيمحمد سحلول7162
http://youtu.be/HFAx9FHzU-oدكتور طبيب30NoNo-01-2012ذكرحمصطريق الشاممصطفى سفر7163
30NoNo-01-232012ذكرحمصديربعلبةحسين فويران الخالدي7164
30NoNohttp://youtu.be/O7k4jccA5Sc-01-702012ذكرحمصكرم الزيتوناحمد محمود غيث7165 pم y j
30NoNo-01-272012ذكرحمصالخالديةبالل فاروق الفشخة7166
تحت التعذيب30NoYes-01-2012انثىحمصحي الرفاعيعنود البرازي7167
30NoNo-01-352012ذكرحمصالقصيرمراد عبدالكافي الزين7168

ا169 ل اال 2012ذكا 01 30htt // t b / Nb Ztk22 A 30NoNohttp://youtu.be/aNbgZtk22gA-01-2012ذكرحمصباباعمروجمال مسلم ادريس7169

http://youtu.be/SsVNDVRmNYكرم الزيتون30NoNo-01-102012طفلة - انثىحمصكرم الزيتونداليا الصليبي7170
s

30NoNo-01-2012ذكرحمصالقصورمحمد أدھم البصيصي7171 7 ي7 ي ب 0رصورم 0 30NoNo
30NoNohttp://youtu.be/lGTQRjnfG5A-01-2012ذكرحمصالقصورغزوان الناصر7172
30NoNohttp://youtu.be/GGKlQRlaMQo-01-2012ذكرحمصالقصورمحمد نور دلة7173
30NoNo-01-2012ذكرحمصالقصورعبدالحكيم مشارقة7174
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قذيفة ھاون30NoNo-01-272012ذكرحمصالرستنزكريا محمد فرزات7175
قذيفة ھاون30NoNo-01-2012ذكرحمصالرستنبسام أيوب ابو بداو7176
قذيفة ھاون30NoNo-01-2012ذكرحمصالرستنضياء مخزوم7177
ن7178 ل تف 2012ذكال 01 30NNا فة قذ قذيفة ھاون30NoNo-01-2012ذكرحمصالرستنفيصل موسى منصور7178
شھيد جندي قذيفة ھاون•30YesNo-01-2012ذكرحمصالرستنرياض نعيم الكردي7179
قذيفة ھاون30NoNo-01-2012ذكرحمصالرستنحازم موسى حمدان7180
منصور7181 علي ھاون30NoNo-01-2012ذكرحمصالرستنحسين قذيفة قذيفة ھاون30NoNo-01-2012ذكرحمصالرستنحسين علي منصور7181
قذيفة ھاون30NoNo-01-2012ذكرحمصالرستناسامة منيب منصور7182
قذيفة ھاون30NoNo-01-2012ذكرحمصالرستنخالد عبدالرزاق منصور7183
قذيفة ھاون30NoNo-01-2012ذكرحمصالرستنطريف منصور7184
قذيفة ھاون30NoNo-01-2012ذكرحمصالرستنمحمد يحيى منصور7185
قذيفة ھاون30NoNo-01-2012ذكرحمصالرستنياض نعيم الكردي7186
ھناك 13 شھيد لم تصل اسمائھم بعد•30NoNo-01-2012ذكرحمصباب الدريبمجھول الھوية7187

اشا188 ال ف النا ز ة 2012ذكق 01 ال30 ال ش ف ف تش ا ن مجند استشھد في ريف دمشق  عسال الورد30YesNo-01-2012ذكرحمصقرية عز الدينناجي فجر الباشان7188
30NoNohttp://youtu.be/01M05rOEeJc-01-2012ذكرحمصوادي العربمحمد ديب الشامي7189
30NoNohttp://youtu.be/A3nO-cQoxpg-01-2012ذكرحمصوادي العرباسامة فشول7190
مسيلم7191 30NoNo-01-2012ذكردمشقجوبروائل 30NoNo-01-2012ذكردمشقجوبروائل مسيلم7191
30NoNohttp://youtu.be/CooeZ-6zqUM-01-2012ذكردمشقجوبراحمد إدريس7192
استشھد في جوبر30NoNo-01-2012ذكرريف دمشقالنبكمجھول الھوية7193
http://youtu.be/xQT9pxHxffEاستشھد في عين ترما30NoNo-01-2012ذكردمشقالمزةانس تباب7194 pي y p
31NoNohttp://youtu.be/lyQTeHgGo00-01-2012ذكرحمصباباعمروموفق محي الدين المطر7195
جريح استشھد في استھداف سيارة االسعاف31NoNo-01-2012ذكرحمصالرستنايوب ناصر أيوب7196
31NoNo-01-2012ذكرحمصالرستنمحمود أحمد شعالن المحمود7197

الخط ضا أ ط ا ةال قناذتل ا رصاص قناص31NoNo-01-2012ذكرحمصتلبيسةعبدالباسط أحمد ضاھر الخطيب7198
http://youtu.be/bpTbeSYHNLIرصاص قناص31NoNo-01-122012انثى - طفلةحمصتلبيسةحليمة فواز المواس البدوي7199
31NoNohttp://youtu.be/uAvVH3Y2tBQ-01-2012ذكرحمصباب ھودعبدالقادر محمد الرجب7200
الترك7201 الملعبعبدالحفيظ 2012ذكرحمصحي 01 31NoNoبجراحه متاثرا متاثرا بجراحه31NoNo-01-2012ذكرحمصحي الملعبعبدالحفيظ الترك7201

http://youtu.be/w2WS6ZesK2Mقنبلة مسمارية31NoNo-01-2012ذكرحمصباب السباعمحمد حمادة7202

31NoNo-01-2012ذكرحمصتلكلخعبدالقادر محمد رجب الدندشي7203
31NoNohttp://youtu.be/dLU5KfHk2o4-01-2012ذكرحمصالقصيرحازم الواو7204
31NoNohttp://youtu.be/Jc0tirQ7928-01-802012ذكرحمصجوبرجدوع جمعة العبد7205
31NoNo-01-172012طفلحمصالحولةعبيدة جھاد اليوسف7206
ب7207 فھد يب الد صبا 702012ذكح 01 31NNhttp://youtu be/4 ordIsUEng 31NoNohttp://youtu.be/4_ordIsUEng-01-702012ذكرحمصباب الدريببرو فھد برو7207
( أبو عمار )31NoNo-01-2012ذكرحمصالرستننديم شحود7208
31NoNo-01-2012ذكرحمصالرستنزياد خليل أحمد طالس7209
طالس7210 31NoNo-01-2012انثىحمصالرسنتفاحة س7210 ن  2012ىصر 01 31NoNo
31NoNohttp://youtu.be/F0ZCJwWT9cc-01-2012ذكرحمصبستان الديواننادر زيني7211
31NoNo-01-2012ذكرحمصالرستنخالد نادر منصور7212
متأثرا بجراحه31NoNo-01-2012ذكرحمصالرستنمحمد سليمان الرز7213
31NoNo-01-2012ذكرحمصشارع القاھرةجمال محمد سعدو7214
31NoNo-01-2012ذكرريف دمشقمديرةعامر القرصة7215
31NoNo-01-2012ذكرريف دمشقمديرةابوبكر الھوري7216
دان7217 ك عائلة لكان شقز د 2012ذكف 01 31NN 31NoNo-01-2012ذكرريف دمشقزملكامن عائلة كعدان7217
31NoNo-01-2012انثىريف دمشقعربينالحاجة خديجة الدرة7218
31NoNo-01-2012انثىريف دمشقرنكوسزوجة ابو ذياب مخصف7219
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31NoNo-01-2012ذكرادلبكفر نبلفريد أحمد جربان7220
31NoNo-01-2012ذكرادلبتلعادةياسر ايوب عرابي7221
31NoNo-01-2012ذكرادلبتلعادةياسر محمد عرابي7222
ا7223 ا ةا ا لتل 2012ذكا 01 31NN 31NoNo-01-2012ذكرادلبتلعادةايوب احمد عرابي7223
31NoNohttp://youtu.be/bwRzZIwI_Ww-01-2012ذكرادلبأريحامحمد محمود سبلو7224
31NoNo-01-2012ذكرادلبمحمد أحمد محصي7225

ا لال http://youtuذا be/SMxqG4YOWK 31NoNohttp://youtu.be/SMxqG4YOWK-01-2012ذكرادلبعالء جيعان7226
M

31NoNo-01-2012انثىادلبابتسام حورية7227
31NoNo-01-2012ذكرادلبفادي سرية7228

ذأل 31NoNo-01-2012ذكردرعاالمسيفرةبشار حسين األسعد الزعبي7229
31NoNo-01-2012ذكرحماةقرية العشارنةاحمد علي السيد7230
http://youtu.be/wm8vaSjmIgsطبيب يخدم بالقسم الطبي للحرس الجمھوري31NoNo-01-2012ذكرحلبمسكنةباسل الشبلي7231
طالس7232 طالس 2012ذكرحمصالرستنمناف 01 31NoNo 31NoNo-01-2012ذكرحمصالرستنمناف طالس طالس7232
31NoNo-01-2012ذكرحمصالرستنخالد عدنان منصور7233
(أم أحمد)31NoNo-01-2012انثىحمصالرستنصبحة طالس7234
هللا7235 العبد قناص31NoNo-01-2012حمصباباعمروجدوع http://youtu.be/Jc0tirQ7928رصاص 7 ب35 وع روج ب 0صب 0 3NoNoص ص pر //you u be/Jc0 Q 9 8

&http://youtu.be/WgFu7t8mj00رصاص  حاجز عسكري01NoNo-02-2012حمصباباعمروعمر الصالح7236
feature=colike

متأثراً بجراحه01NoNo-02-502012ذكرحمصالخالديةجمال حداد7237
ت7238 خ ال د ن نا ت الز 2012ذكك 02 01NNا دان ته ف ت ت httت // t b /jU18 GiC2G http://youtu.be/jU18yGiC2Ggتمت تصفيته ميدانيا01NoNo-02-2012ذكرحمصكرم الزيتونايمن محمد البخيت7238
http://youtu.be/GlzbTb5twQتمت تصفيته ميدانيا01NoNo-02-2012ذكرحمصكرم الزيتونبسام البواب7239

01NoNohttp://youtu.be/gqZYUQPFSao-02-2012ذكرحمصباب السباعمحمد البواب7240

قذيفة سقطت بالمنزل01NoNo-02-2012ذكرحمصالصفصافةنجوى مشرف7241
01NoNohttp://youtu.be/cL4BjaM1Zn0-02-332012ذكرحمصالصفصافةعبدالواحد غازي الشقحبي7242
01NoNohttp://youtu.be/WgFu7t8mj00-02-2012ذكرحمصباباعمروخالد الصالح7243

ذ 01NoNohttp://youtu.be/WgFu7t8mj00-02-2012ذكرحمصباباعمرومحمد الصالح  حمص7244
01NoNo-02-2012ذكرحمصالبياضةخالد الفطايرجي7245
01NoNohttp://youtu.be/mdh1B6w1-Ro-02-2012ذكرحمصباب السباعنور جنيدي7246
الشوا7247 منذر السباعاحمد 2012ذكرحمصباب 02 01NoNohttp://youtu be/c eJGmEp044 01NoNohttp://youtu.be/c_eJGmEp044-02-2012ذكرحمصباب السباعاحمد منذر الشوا7247
http://youtu.be/rZF6AiqAghAقذيفة ھاون على المنزل01NoNo-02-2012ذكرحمصباب السباعماجد بكر7248
01NoNohttp://youtu.be/O9iaRUxAyTk-02-2012ذكرحمصباب السباعمھند راكان النجار7249

محمود7250 ابو عبا تنصالح 2012ذكحمصال 02 01NoNohttp://youtu be/PdzUQzUp5RE 01NoNohttp://youtu.be/PdzUQzUp5RE-02-2012ذكرحمصالرستنصالح عباس ابو محمود7250

01NoNo-02-2012ذكرحمصالرستنإياد عدنان عز الدين7251
رصاص قناص01NoNo-02-2012انثىحمصالرستنفھية محمد البيطار7252
ل7253 ش خض ان لةل 852012ذكال 02 01NNف الق افه إ ذ ت تعذر إسعافه بسبب القصف01NoNo-02-852012ذكرحمصالحولةسليمان خضر مشعل7253
01NoNohttp://youtu.be/uAJm7PAzhY-02-2012ذكرحمصالبياضةزيد سليمان الحزوري7254
01NoNo-02-2012ذكرحمصالقصوريوسف فتح هللا الدروبي7255
السعدو7256 عنبرزھير التعذيب01NoNo-02-2012ذكرحماةالشيخ تحت 2012ذكرحماةالشيخ عنبرزھير السعدو7256 02 01NoNoتحت التعذيب
الحواش01NoNo-02-2012ذكرحماةسھل الغابجمعة عبدالحي عليوي7257
01NoNo-02-382012ذكردرعاالنعيمةخالد محمد جمعة العبود7258
01NoNohttp://youtu.be/2Vm8Nh-SxTM-02-2012ذكردرعاالكرك الشرقيعطا هللا صالح الشقير7259
01NoNo-02-2012ذكردرعاالغارية الشرقيةاحمد منوخ الرفاعي7260
01NoNo-02-2012ذكردرعاالغارية الشرقيةخالد جودي الرفاعي7261
01NoNo-02-2012ذكردرعاالغارية الشرقيةاحمد محمد طراد الغبيطي7262
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01NoNohttp://youtu.be/WBk1BC37O3I-02-2012ذكرادلبجمال سيد عيسى7263
01NoNo-02-2012ذكرادلبسراقبفؤاد عبدالقادر العمر7264
01NoNo-02-2012ذكرادلبسراقبناظم حسن ديبو7265
ت7266 اا لأ 2012ذكا 02 01YNنشق httك // t b / iPNPMlQQ50 http://youtu.be/ziPNPMlQQ50عسكري منشق01YesNo-02-2012ذكرادلبأريحاايمن محمد وتد7266
01NoNohttp://youtu.be/WBk1BC37O3I-02-2012ذكرادلبجمال عزو السيد عيسى7267
المجند  استشھد في حمص البياضة01YesNo-02-2012ذكرالحسكةقامشلي قرية معشوقةاراس صبري يوسف7268
الصغير7269 دمشقالمعضميةناصر 01NoNohttp://youtu-02-2012ذكرريف be/tJGawh6weXk 01NoNohttp://youtu.be/tJGawh6weXk-02-2012ذكرريف دمشقالمعضميةناصر الصغير7269
01NoNo-02-32012انثى - طفلةريف دمشقعربينمن آل طير7270
01NoNo-02-2012ذكرريف دمشقعين ترماابو نورس حمود7271
بلدة دير مقرن01NoNo-02-2012ذكرريف دمشقوادي بردىمحمد حميدان عودة7272 ي
http://youtu.be/mrAowgrKs-gبلدة دير مقرن01NoNo-02-2012ذكرريف دمشقوادي بردىعلي عودة7273
بدلة دير قانون01NoNo-02-2012ذكرريف دمشقوادي بردىمحمود ناجي حيدر7274
http://youtu.be/bQaf1y-U4jkبلدة دير قانون01NoNo-02-2012ذكرريف دمشقوادي بردىصالح بسام رسالن7275

2 ال6 ن ة شافاط 22012انثف 02 قان01 ة ل بلدة دير قانون01NoNo-02-252012انثىريف دمشقوادي بردىفاطمة نصر الدين7276
بلدة كفير الزيت01NoNo-02-2012ذكرريف دمشقوادي بردىياسر الداالتي7277
بلدة بسيمة01NoNo-02-2012ذكرريف دمشقوادي بردىدياب الرفاعي7278
هللا7279 نصر أحمد بردىدياب دمشقوادي بسيمة01NoNo-02-2012ذكرريف بلدة بلدة بسيمة01NoNo-02-2012ذكرريف دمشقوادي بردىدياب أحمد نصر هللا7279
بلدة بسيمة01NoNo-02-2012ذكرريف دمشقوادي بردىمحمود مصطفى نصرهللا7280
بلدة بسيمة01NoNo-02-2012ذكرريف دمشقوادي بردىمحمد راتب الداالتي7281
http://youtu.be/k-s1CtqiMBMبلدة بسيمة01NoNo-02-2012ذكرريف دمشقوادي بردىباسل السمرة7282 pي y q
بلدة بسيمة01NoNo-02-2012ذكرريف دمشقوادي بردىزياد بدر الرفاعي7283
بلدة بسيمة01NoNo-02-2012ذكرريف دمشقوادي بردىمروان زكريا7284
بلدة بسيمة01NoNo-02-2012ذكرريف دمشقوادي بردىميسر نصر هللا7285

هللا ن شاا ةذف ة ل بلدة بسيمة01NoNo-02-2012ذكرريف دمشقوادي بردىياسر نصر هللا7286
بلدة بسيمة01NoNo-02-2012ذكرريف دمشقوادي بردىنبيل رمضان7287
بلدة بسيمة01NoNo-02-2012ذكرريف دمشقوادي بردىمحمد راتب الصوان7288
عويضة7289 علي بردىمازن دمشقوادي 2012ذكرريف 02 01NoNo(ابوعلي)بسيمة بلدة  بلدة بسيمة(ابوعلي)01NoNo-02-2012ذكرريف دمشقوادي بردىمازن علي عويضة7289
01NoNo-02-2012ذكرريف دمشقوادي بردىمصطفى محمد عليا7290
01NoNo-02-2012ذكرريف دمشقوادي بردىمحمد الخربطلي7291
01NoNohttp://youtu.be/D8aDNqwKLFI-02-2012ذكرريف دمشقوادي بردىاحمد نصر هللا7292 pقي y q

http://youtu.be/-RoPpk_kuuQالمجند ملقب ب (الشرباتي)  استشھد في حمص باباعمرو01YesNo-02-2012ذكرريف دمشقالمعضميةمحمود رجب7293

http://youtu.be/q2n3qGdUFucعسكري منشق استشھد في حمص01YesNo-02-2012ذكرريف دمشقالكسوةمحمود الخوندي7294
ةقش ط ذلق 02NoNo-02-2012ذكرالقنيطرةقري كري بريشيروان حاجي7295

عسكري منشق استشھد في ادلب كفرعويد وھو العب منتخب 02YesNo-02-2012ذكردرعاالبلديمان الجوابرة7296
http://youtu.be/kEnVhAJ29kgسورية بالكيك بوكسنغ

الرواشدة7297 غنيم احمد 2012ذكردرعاالجيزةطه 02 02NoNohttp://youtu be/KsvoySViz1Q 02NoNohttp://youtu.be/KsvoySViz1Q-02-2012ذكردرعاالجيزةطه احمد غنيم الرواشدة7297
قام األمن بخطف جثمانه02NoNo-02-2012ذكردرعاالجيزةمحسن محمد حامد السويدان7298
02NoNo-02-2012ذكردرعاالجيزةخالد محمد حامد سويدان7299
متاثرا بإصابته02NoNo-02-2012ذكرحلبقرية تركمان بارحسلمان عبدالقادر العثمان7300 ن ر ب رحن ب ن ر بربري بإ ر
العسكري  استشھد في ريف دمشق دوما02YesNo-02-2012ذكرحلبمارعمازن الحافظ7301
طبيب بيطري استشھد في حمص  الحولة02NoNo-02-2012ذكرحلباحمد الحمصي7302
  استشھد في سقبا بقذيفة دبابة(ابو وحيد)02NoNo-02-2012ذكرريف دمشقدومافريد الصالح7303

فذفظ المجند  اسشتھد في ادلب  معرة النعمان02YesNo-02-2012ذكرحماةموركعبدالعزيز محمد حافظ حيساوي7304
معردبسة02NoNo-02-2012ذكرادلبسراقبعمر حاج عمر7305
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http://youtu.be/dTr8TH1Wggwمعردبسة02NoNo-02-2012ذكرادلبسراقبعبدالغني حسين رحال7306

معردبسة02NoNo-02-2012ذكرادلبسراقبمحمد حسين رحال7307
سحلول7308 مروان 2012ذكرحمصالخالديعالء 02 02YesNoمنشق http://youtuعسكري be/bQKS B2ho o http://youtu.be/bQKS B2ho oعسكري منشق02YesNo-02-2012ذكرحمصالخالدييعالء مروان سحلول7308
02NoNohttp://youtu.be/fKMGBw90uNs-02-2012ذكرحمصالشماسعثمان العيتاني7309
02NoNohttp://youtu.be/ddRdYiUFynU-02-2012ذكرحمصالرستنحسن عرموش7310
03NoNo-02-2012ذكرريف دمشقبلدة بيت سواغياث أحمد وقار7311 ر و وي بي قب رري
ھناك شھيدين من عائلة سوا•03NoNo-02-2012ذكرريف دمشقبلدة بيت سوامن عائلة سوا7312
03NoNo-02-2012انثىريف دمشقرنكوسشمعة حسين ام محمد عثمان7313
03NoNo-02-2012ذكرريف دمشقرنكوسباسم حسن7314

ذ يعمل نجار03NoNo-02-372012ذكرريف دمشقدارياعزالدين تيسير التون7315
03NoNo-02-2012ذكرريف دمشقدارياصياح الكوز7316
03NoNo-02-2012ذكرريف دمشقداريامحمد حسن دباس7317

03NoNohttp://youtu.be/meGmpNsp_rY-02-2012ذكرريف دمشقداريامحمد بالل األحمر7318

03NoNo-02-172012طفلريف دمشقدارياعبودي فالحة7319
http://youtu.be/EvQUo5Qjgf4(أبوأيمن)03NoNo-02-2012ذكرريف دمشقداريامنير عبد هللا7320
http://youtu.be/Wvg1Jw-4I6Mھناك 3 جنود منشقين لم ترد أسماؤھم بعد•03YesNo-02-2012ذكرريف دمشقدارياجندي منشق7321
03NoNo-02-2012ذكرريف دمشقرنكوسباسم منير حسن7322
03NoNohttp://youtu.be/pQk624tdcYQ-02-2012ذكرريف دمشقدومامحروس ديب الزين7323
ل7324 د الغاد 2012ذكاةل 02 03NN 03NoNo-02-2012ذكرحماةسھل الغابمحمد  حميد عليوي7324
03NoNo-02-2012ذكرحماةقلعة المضيقاحمد محمد الخليف7325
03NoNohttp://youtu.be/ajv1B6YYtZ4-02-382012ذكرحماةجنوب الملعبعبدالرزاق محمدزھير خرفان العليش7326
المنفوق7327 الملعبرجب 03NoNo-02-2012ذكرحماةجنوب 03NoNo-02-2012ذكرحماةجنوب الملعبرجب المنفوق7327
03NoNo-02-2012ذكرحماةجنوب الملعبحسين المحمد7328
03NoNo-02-2012ذكرحماةخطملوصدام محمود الخليف7329
03NoNo-02-2012ذكرحماةخطملوابراھيم علي الصفوق7330
03NoNo-02-2012ذكرحماةخطملوحمزة النعيمي7331
03NoNohttp://youtu.be/fhtU9AvyuQ-02-282012ذكرحلبالمرجةغياث رجب يحيى الرجو7332
03NoNo-02-2012ذكرحلبالمرجةاحمد جاسم جنيد7333
الشاغل7334 ل ةالخل 2012ذكلال 02 03NNاال لق ملقب بصبحي االسود03NoNo-02-2012ذكرحلبالمرجةصبحي الخليل الشاغل7334
03NoNohttp://youtu.be/krg_vSsNCIg-02-262012ذكرحلبعندانايمن نجمي الرج7335

http://youtu.be/vQYMWTq7c6Yتحت التعذيب03NoNo-02-2012ذكردرعاداعلزاھر محمود الحريري7336

بقصف على سيارتھم03NoNo-02-2012انثى - طفلةدير الزورالبوكمالماجدة باسم العيادة7337
03NoNo-02-2012طفلادلبكفرتخاريماحمد بسام البحري7338
03NoNo-02-2012ذكرادلبكفرتخاريماحمد ابن عبدالرحمن الدويالتي7339

ذذة ة ق http://youtu.be/BILNLK1hxhgقرية بليون  تحت التعذيب03NoYes-02-2012ذكرادلبجبل الزاويةرضا الخليل7340
بسامس03NoNo-02-2012ذكرادلبجبل الزاويةعمر الحسين7341
متأثرا بجراحه03NoNo-02-2012ذكرحمصالرستنعبدالمعين أيوب7342
عثمان7343 الجندلممدوح 572012ذكرحمصجب 02 03NoNoبجراحه http://youtuمتأثرا be/j250wQqfdWQ http://youtu.be/j250wQqfdWQمتأثرا بجراحه03NoNo-02-572012ذكرحمصجب الجندليممدوح عثمان7343
استشھد في درعا واختطف االمن جثمانه03YesNo-02-2012ذكرحمصعسكري منشق7344
ھناك شھيدين من عائلة سوا•03NoNo-02-2012ذكرريف دمشقبلدة بيت سوامن عائلة سوا7345
http://youtu.be/Wvg1Jw-4I6Mھناك 3 جنود منشقين لم ترد أسماؤھم بعد•03YesNo-02-2012ذكرريف دمشقدارياجندي منشق7346 73 ق6 ي قريج 0رري 0 03esNoب م ؤ ر م ين و ج 3p //you u be/ g J 6
http://youtu.be/Wvg1Jw-4I6Mھناك 3 جنود منشقين لم ترد أسماؤھم بعد03YesNo-02-2012ذكرريف دمشقدارياجندي منشق7347
ھناك 4 شھداء لم تصل اسماؤھم بعد•03NoNo-02-2012ذكرحلبالمرجةمجھول الھوية7348
ھناك 4 شھداء لم تصل اسماؤھم بعد•03NoNo-02-2012ذكرحلبالمرجةمجھول الھوية7349
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ھناك 4 شھداء لم تصل اسماؤھم بعد•03NoNo-02-2012ذكرحلبالمرجةمجھول الھوية7350
04NoNo-02-2012ذكرحمصالرستنمحمد ابراھيم خليل طالس7351
04NoNo-02-2012ذكرحمصالرستناحمد فرزات7352
زات7353 ف أ ل تا 2012ذكال 02 04NN 04NoNo-02-2012ذكرحمصالرستنباسل أحمد فرزات7353
http://youtu.be/CfE4tA63_G8قصف منزله وھو بداخله04NoNo-02-2012ذكرحمصالرستنمحمد صالح الديك7354
قصف منزله وھو بداخله04NoNo-02-2012ذكرحمصالرستنامين منصور7355
صفوك7356 علي الجراحابراھيم 04NoNo-02-232012ذكرحمصجب 04NoNo-02-232012ذكرحمصجب الجراحابراھيم علي صفوك7356
04NoNo-02-252012ذكرحمصجب الجراحشاھر أحمد الحسين7357
http://youtu.be/bBiLpZLOssEقنص على باب المسجد بعد تبرعه بالدم04NoNo-02-2012ذكرحمصديربعلبةعيسى الطالب7358
http://youtu.be/C8aDXaGAlvQpبسبب القصف04NoNo-02-2012ذكرحمصقرية المباركيةعبدالمتين ادريس7359 y
04NoNo-02-2012ذكرحمصتدمرمحمد عدنان العبد الفوزات7360
04NoNo-02-2012ذكرحمصتدمرعبدالمالك دياب7361

04NoNohttp://youtu.be/b30HuJmNC0Qp-02-2012ذكرحمصالقصيرعبدهللا أحمد رحمة7362 y

http://youtu.be/NtrIOB9CrpYبسبب قصف الھاون على المباني السكنية04NoNo-02-2012ذكرحمصالخالديةغزوان النكدلي7363
بسبب قصف الھاون على المباني السكنية04NoNo-02-2012ذكرحمصالخالديةاسماعيل النكدلي7364
النكدلي7365 السكنية04NoNo-02-2012ذكرحمصالخالديةمصطفى المباني على الھاون قصف بسبب ي7365 0رصيى 0 0NoNoي ي ب ى ون ھ بب ب
http://youtu.be/zg4NIdp-LWEبسبب قصف الھاون على المباني السكنية04NoNo-02-2012ذكرحمصالخالديةانس النكدلي7366
http://youtu.be/zPk5sH aPhgبسبب قصف الھاون على المباني السكنية04NoNo-02-2012ذكرحمصالخالديةسالم قنبارو7367
http://youtu.be/VrJd_6ZxXKwبسبب قصف الھاون على المباني السكنية04NoNo-02-2012ذكرحمصالخالديةرابح قنبازو7368

ةة بسبب قصف الھاون على المباني السكنية04NoNo-02-2012ذكرحمصالخالديةحازم فيصل7369
http://youtu.be/opl8rsS2vpoبسبب قصف الھاون على المباني السكنية04NoNo-02-2012ذكرحمصالخالديةعمر زعرور7370
http://youtu.be/k6JKU-Wv6gEبسبب قصف الھاون على المباني السكنية04NoNo-02-2012ذكرحمصالخالديةحسين عبدالباري زعرور7371
قمحية7372 2012ذكرحمصالخالديةيحي 02 04NoNoكنية ال المبان عل الھاون قصف بب http://youtuب be/KE3KDd1q Gw http://youtu.be/KE3KDd1q-Gwبسبب قصف الھاون على المباني السكنية04NoNo-02-2012ذكرحمصالخالديةيحيى قمحية7372
بسبب قصف الھاون على المباني السكنية04NoNo-02-2012ذكرحمصالخالديةسبيع قمحية7373
بسبب قصف الھاون على المباني السكنية04NoNo-02-2012ذكرحمصالخالديةعلي قمحية7374
الحمود7375 السكنية04NoNo-02-182012ذكرحمصالخالديةمؤمن المباني على الھاون قصف http://youtu.be/WyanlPsMguEبسبب و7375 ن  182012رصيؤ 02 04NoNoي ي  ب ى  ون  ھ بب   http://youtu.be/WyanlPsMguEب
http://youtu.be/4HN rRK_V1oبسبب قصف الھاون على المباني السكنية04NoNo-02-2012ذكرحمصالخالديةبالل عروب7376
بسبب قصف الھاون على المباني السكنية04NoNo-02-2012ذكرحمصالخالديةفزرات شرابي7377
بسبب قصف الھاون على المباني السكنية04NoNo-02-2012ذكرحمصالخالديةنادر الطحان7378
http://youtu.be/0E_qENvcNnsبسبب قصف الھاون على المباني السكنية04NoNo-02-2012ذكرحمصالخالديةمحمد مختار بحالق7379
http://youtu.be/6fG4wCebw18بسبب قصف الھاون على المباني السكنية04NoNo-02-2012ذكرحمصالخالديةجھاد عطفة7380
http://youtu.be/opBjLN57DyAبسبب قصف الھاون على المباني السكنية04NoNo-02-2012ذكرحمصالخالديةمظھر عمر طيارة7381
الحنا7382 صالخالديةاھ 2012ذكح 02 04NNكنية ال بان ال عل ن الھا قصف ب http://youtuب be/x6NEIq19 tM http://youtu.be/x6NEIq19_tMبسبب قصف الھاون على المباني السكنية04NoNo-02-2012ذكرحمصالخالديةماھر الحناوي7382
بسبب قصف الھاون على المباني السكنية04NoNo-02-2012ذكرحمصالخالديةفادي لؤي عبارة7383
بسبب قصف الھاون على المباني السكنية04NoNo-02-2012ذكرحمصالخالديةايمن بيرقدار7384
الترك7385 بديع السكنية04NoNo-02-2012ذكرحمصالخالديةمحمد المباني على الھاون قصف بسبب ر7385 يع  2012رصي ب 02 04NoNoي ي  ب ى  ون  ھ بب   ب
بسبب قصف الھاون على المباني السكنية04NoNo-02-2012ذكرحمصالخالديةعبداإلله عبدالرزاق حمامة7386

http://youtu.be/CNGDzWoKiZwبسبب قصف الھاون على المباني السكنية04NoNo-02-2012ذكرحمصالخالديةمحمد راتب المصري7387

استشھد في الخالدية  بسبب قصف الھاون على المباني السكنية04NoNo-02-2012ذكرحمصالقصورمحمود أمير المصري7388

بسبب قصف الھاون على المباني السكنية اثناء اسعافه الجرحى04NoNo-02-172012طفلحمصالخالديةزيادعبدالقادر أبو صالح7389

http://youtu.be/4HN rRK_V1oبسبب قصف الھاون على المباني السكنية اثناء اسعافه الجرحى04NoNo-02-2012ذكرحمصالخالديةمحمد سامي بري دوامة7390
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http://youtu.be/gAWBjFhGPBoبسبب قصف الھاون على المباني السكنية04NoNo-02-2012طفلحمصالخالديةعبدالحفيظ ابو صالح7391

غير معروفة العدد حتى االن بسبب قصف الھاون على المباني 04NoNo-02-2012ذكرحمصالخالديةعائلة وشاح كاملة7392
السكنيةالسكنية

المجند استشھد في ريف دمشق  الزبداني04YesNo-02-172012طفلالحسكةقامشلوشيندار صالح العلي7393
04NoNohttp://youtu.be/u9d2g450vhE-02-72012انثى - طفلةريف دمشقالمعضميةجلنار عبدالسالم نقشبندي7394
04NoNo-02-2012ذكرريف دمشقالضميرمحمد نقرش7395 قيررش رري
http://youtu.be/PmFVekg5bt0(ھليلة)04NoNo-02-2012ذكرريف دمشقالضميرعبدالكريم غزال7396
قصف المنزل بمدفع شيلكا04NoNo-02-2012ذكرريف دمشقداريامؤمن قريطم7397
قصف المنزل بدمفع شيلكا04NoNo-02-2012ذكرريف دمشقدارياماجد شحادة7398

ذأل 04NoNo-02-2012ذكرريف دمشقداريايمان األحمر7399
04NoNo-02-552012ذكرريف دمشقداريااحمد المشش7400
04NoNo-02-2012ذكرريف دمشقدارياحمزة المشش7401
كساح7402 دمشقدارياباسم 2012ذكرريف 02 04NoNo 04NoNo-02-2012ذكرريف دمشقدارياباسم كساح7402
04NoNo-02-2012ذكرريف دمشقدارياماجد خوالني7403
04NoNo-02-2012ذكرريف دمشقدارياابو فھد وھبة7404
الديراني7405 دمشقداريااحمد 04NoNo-02-2012ذكرريف ي7405 ير قري  2012رري  02 04NoNo
04NoNo-02-282012ذكرريف دمشقداريامصطفى وليد النجار7406
(ابواحمد)04NoNo-02-2012ذكرريف دمشقدارياحمد زاھر شعبان7407
04NoNo-02-452012ذكرريف دمشقداريامحمد جديان7408
تحت التعذيب04NoYes-02-452012ذكرريف دمشقالكسوةياسر قطوش7409
http://youtu.be/VcXzbDX1uJIمقدم طيار متأثرا بجراحه04YesNo-02-2012ذكردرعابصرى الشامحافظ الممقداد7410
تحت العتذيب04NoNo-02-2012ذكردرعاالجيزةاحمد عوض مرعي الحريري7411
الشبالق7412 ضرار غزالةمحمود 2012ذكردرعاخربة 02 04YesNoكري ع عسكري04YesNo-02-2012ذكردرعاخربة غزالةمحمود ضرار الشبالق7412
04NoNo-02-2012ذكرادلبمصطفى عبدالقادر عباس7413
04NoNohttp://youtu.be/_c3G-5SAl0Y-02-2012ذكرادلبعبيدة مصطفى نحاس7414
السوادي7415 04NoNo-02-2012ذكرادلبعلي ي7415 و 2012ربي  02 04NoNo
04NoNohttp://youtu.be/lohvqXccxCc-02-2012ذكرادلبموسى محمد جنيد الظاني7416
04NoNohttp://youtu.be/eyxzLJY92K4-02-2012ذكرادلبمحمد جنيد موسى الظاني7417
بسامس04NoNo-02-2012ذكرادلبجب الزاويةمحمد مصطفى أمباشي7418
بسامس04NoNo-02-2012ذكرادلبجبل الزاويةمصطفى السعيد7419
04NoNo-02-2012ذكرادلبعسكري استشھد في حمصخالد األسعد7420
http://youtu.be/fNx19cCl9cMمالزم أول مھندس استشھد في حمص04YesNo-02-2012ذكرادلبجسر الشغورامين قرة علي7421

04NoNohttp://youtu.be/OTovUoH0H9s-02-2012ذكرادلببنشيحيى أحمد البنشي7422

04NoNo-02-2012ذكرحمصالحولةعبدهللا ابراھيم الدياب7423
04NoNohttp://youtu.be/lEjYmdOnik4p-02-2012ذكرحمصالحولةمجد عبدهللا الدياب7424 y j
04NoNo-02-2012ذكرالرقةھالل الشناعة7425
http://youtu.be/k6JKU-Wv6gEمجزرة بسبب قصف الھاون على المباني السكنية04NoNo-02-2012ذكرحمصالخالديةحسين زعرور7426
http://youtu.be/qWzPeK21OtMمجزرة بسبب قصف الھاون على المباني السكنية04NoNo-02-2012ذكرحمصالخالديةعبدالمؤمن الحمود7427

ا ال ةا ةذكالخال كن ال ان ال ل ا ال ف ق ة ز مجزرة بسبب قصف الھاون على المباني السكنية04NoNo-02-2012ذكرحمصالخالديةياسين الياسين7428
http://youtu.be/Bem68shcWjkمجزرة بسبب قصف الھاون على المباني السكنية04NoNo-02-2012ذكرحمصالخالديةمھند عنتر7429
http://youtu.be/QzuiN2rBLREمجزرة بسبب قصف الھاون على المباني السكنية04NoNo-02-2012ذكرحمصالخالديةھاني عنتر7430

ةة ل ةذل ل ل ل ل ف ق http://youtu.be/T5hGWGtYUnAمجزرة بسبب قصف الھاون على المباني السكنية04NoNo-02-2012ذكرحمصالخالديةمحمود حصرية7431

مجزرة بسبب قصف الھاون على المباني السكنية04NoNo-02-2012ذكرحمصالخالديةفراس محمود تركماني7432
مجزرة بسبب قصف الھاون على المباني السكنية04NoNo-02-2012ذكرحمصالخالديةحسان قنبازو7433
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مجزرة بسبب قصف الھاون على المباني السكنية04NoNo-02-2012ذكرحمصالخالديةجھاد عقلة7434
مجزرة بسبب قصف الھاون على المباني السكنية04NoNo-02-2012ذكرحمصالخالديةعبدالقادر الياسين7435
مجزرة بسبب قصف الھاون على المباني السكنية04NoNo-02-2012ذكرحمصالخالديةمحمد الحلبي7436
ة7437 ا زاق ال ةاالله 2012ذكالخال 02 04NNة كن ال ان ال ل ا ال ف ق ة ز مجزرة بسبب قصف الھاون على المباني السكنية04NoNo-02-2012ذكرحمصالخالديةعبداالله عبدالرزاق حمامة7437
مجزرة بسبب قصف الھاون على المباني السكنية04NoNo-02-2012ذكرحمصالخالديةماھر غسان الحناوي7438
http://youtu.be/0slMa3tYCVEمجزرة بسبب قصف الھاون على المباني السكنية04NoNo-02-2012ذكرحمصالخالديةصديق الحفيان7439
الطش7440 السكنية04NoNo-02-2012ذكرحمصالخالديةعمار المباني على الھاون قصف بسبب مجزرة مجزرة بسبب قصف الھاون على المباني السكنية04NoNo-02-2012ذكرحمصالخالديةعمار الطش7440
http://youtu.be/wT7DX7cIPOAمجزرة بسبب قصف الھاون على المباني السكنية04NoNo-02-2012ذكرحمصالخالديةمحمدراتب المصري7441
مجزرة بسبب قصف الھاون على المباني السكنية04NoNo-02-2012ذكرحمصالخالديةحازم فشول7442
يمجزرة بسبب قصف الھاون على المباني السكنية04NoNo-02-2012ذكرحمصالخالديةيحيى الرشيد7443
مجزرة بسبب قصف الھاون على المباني السكنية04NoNo-02-2012ذكرحمصالخالديةخالد حسون7444
مجزرة بسبب قصف الھاون على المباني السكنية04NoNo-02-2012ذكرحمصالخالديةاحمد العبد7445
مجزرة بسبب قصف الھاون على المباني السكنية04NoNo-02-2012ذكرحمصالخالديةعامر العبد7446

شا44 ف ال ةال 2012ذكالخال 02 ة04 كن ال ان ال ل ا ال ف ق ة ز مجزرة بسبب قصف الھاون على المباني السكنية04NoNo-02-2012ذكرحمصالخالديةعبدالسالم يوسف شاھين7447
مجزرة بسبب قصف الھاون على المباني السكنية04NoNo-02-2012ذكرحمصالخالديةعبد عبد السالم شاھين7448
مجزرة بسبب قصف الھاون على المباني السكنية04NoNo-02-2012ذكرحمصالخالديةخالد المغربل7449
المغربل7450 السكنية04NoNo-02-2012ذكرحمصالخالديةعبدالسالم المباني على الھاون قصف بسبب http://youtuمجزرة be/uDAy 9XD2II http://youtu.be/uDAy_9XD2IIمجزرة بسبب قصف الھاون على المباني السكنية04NoNo-02-2012ذكرحمصالخالديةعبدالسالم المغربل7450
مجزرة بسبب قصف الھاون على المباني السكنية04NoNo-02-2012ذكرحمصالخالديةعبدالعزيز طاھر المغربل7451
مجزرة بسبب قصف الھاون على المباني السكنية04NoNo-02-2012ذكرحمصالخالديةطه طاھر المغربل7452
يمجزرة بسبب قصف الھاون على المباني السكنية04NoNo-02-2012ذكرحمصالخالديةمسعود طاھر المغربل7453 ى
مجزرة بسبب قصف الھاون على المباني السكنية04NoNo-02-2012انثىحمصالخالديةاميمة طاھر المغربل7454
مجزرة بسبب قصف الھاون على المباني السكنية04NoNo-02-2012ذكرحمصالخالديةعبدالسميح خالد عبدالمولى7455
مجزرة بسبب قصف الھاون على المباني السكنية04NoNo-02-2012ذكرحمصالخالديةخالد محمد عبد المولى7456

ل ال خال ةالنا ةذالخال ن ال ان ال ل ا ال ف ق ة مجزرة بسبب قصف الھاون على المباني السكنية04NoNo-02-2012ذكرحمصالخالديةعبدالناصر خالد عبدالمولى7457
مجزرة بسبب قصف الھاون على المباني السكنية04NoNo-02-2012انثىحمصالخالديةايمان خالد عبد المولى7458
مجزرة بسبب قصف الھاون على المباني السكنية04NoNo-02-2012ذكرحمصالخالديةرضوان وليد العمر7459
العمر7460 وليد 2012ذكرحمصالخالديةمحمد 02 04NoNoالسكنية المباني عل الھاون قصف بسبب مجزرة مجزرة بسبب قصف الھاون على المباني السكنية04NoNo-02-2012ذكرحمصالخالديةمحمد وليد العمر7460
مجزرة بسبب قصف الھاون على المباني السكنية04NoNo-02-2012انثىحمصالخالديةرجاء محمد ابو صالح7461
مجزرة بسبب قصف الھاون على المباني السكنية04NoNo-02-2012انثىحمصالخالديةسعاد الطحان7462
يمجزرة بسبب قصف الھاون على المباني السكنية04NoNo-02-2012ذكرحمصالخالديةعبدالواحد البيطار7463 ى
مجزرة بسبب قصف الھاون على المباني السكنية04NoNo-02-2012انثىحمصالخالديةامل البيطار7464
مجزرة بسبب قصف الھاون على المباني السكنية04NoNo-02-2012انثىحمصالخالديةاميرة زعرور7465
http://youtu.be/Usk6JYMmxE8مجزرة بسبب قصف الھاون على المباني السكنية04NoNo-02-2012ذكرحمصالخالديةمحمد السباعي7466

ةل ل ةذل ل ل ل ل ف ق ة مجزرة بسبب قصف الھاون على المباني السكنية04NoNo-02-2012ذكرحمصالخالديةانور الياسر7467
مجزرة بسبب قصف الھاون على المباني السكنية04NoNo-02-2012ذكرحمصالخالديةسامر الحصني7468
مجزرة بسبب قصف الھاون على المباني السكنية04NoNo-02-2012ذكرحمصالخالديةسعيد الرفاعي7469
الكيال7470 2012ذكرحمصالخالديةمحمد 02 04NoNoالسكنية المبان عل الھاون قصف بسبب مجزرة مجزرة بسبب قصف الھاون على المباني السكنية04NoNo-02-2012ذكرحمصالخالديةمحمد الكيالي7470
مجزرة بسبب قصف الھاون على المباني السكنية04NoNo-02-2012ذكرحمصالخالديةضياء الصاج7471
مجزرة بسبب قصف الھاون على المباني السكنية04NoNo-02-2012ذكرحمصالخالديةعبداالله االبرش7472
مجزرة بسبب قصف الھاون على المباني السكنية04NoNo-02-2012ذكرحمصالخالديةسمير الرجب7473 رج يريير ي ى و ھ جزر
مجزرة بسبب قصف الھاون على المباني السكنية04NoNo-02-2012ذكرحمصالخالديةحازم حمرة7474
مجزرة بسبب قصف الھاون على المباني السكنية04NoNo-02-2012ذكرحمصالخالديةعامر حمرة7475
مجزرة بسبب قصف الھاون على المباني السكنية04NoNo-02-2012طفلحمصالخالديةمصعب عيون السود7476

ةذة ق مجزرة بسبب قصف الھاون على المباني السكنية04NoNo-02-2012ذكرحمصالخالديةعبدالعزيز سامر الكردي7477
مجزرة بسبب قصف الھاون على المباني السكنية04NoNo-02-2012ذكرحمصالخالديةمعتز عطية7478
مجزرة بسبب قصف الھاون على المباني السكنية04NoNo-02-2012ذكرحمصالخالديةقنوع القباني7479
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مجزرة بسبب قصف الھاون على المباني السكنية04NoNo-02-2012ذكرحمصالخالديةعبدالعزيز حميد الفرا7480
مجزرة بسبب قصف الھاون على المباني السكنية04NoNo-02-2012ذكرحمصالخالديةاحمد عبد الرحمن الحمد7481
مجزرة بسبب قصف الھاون على المباني السكنية04NoNo-02-2012طفلحمصالخالديةسعد االصم7482
ةا7483 2012ذكالخال 02 04NNة كن ال ان ال ل ا ال ف ق ة ز مجزرة بسبب قصف الھاون على المباني السكنية04NoNo-02-2012ذكرحمصالخالديةمحمود محمد دياب7483
مجزرة بسبب قصف الھاون على المباني السكنية04NoNo-02-2012ذكرحمصالخالديةعبدالباقي الشعار7484
مجزرة بسبب قصف الھاون على المباني السكنية04NoNo-02-2012ذكرحمصالخالديةوائل الحسامي7485
العزو7486 السكنية04NoNo-02-2012ذكرحمصالخالديةحسام المباني على الھاون قصف بسبب مجزرة مجزرة بسبب قصف الھاون على المباني السكنية04NoNo-02-2012ذكرحمصالخالديةحسام العزو7486
مجزرة بسبب قصف الھاون على المباني السكنية04NoNo-02-2012ذكرحمصالخالديةعبدالرحيم غالي7487
مجزرة بسبب قصف الھاون على المباني السكنية04NoNo-02-2012ذكرحمصالخالديةممتاز باليقة7488
يمجزرة بسبب قصف الھاون على المباني السكنية04NoNo-02-2012ذكرحمصالخالديةعمرو رحيمة7489
مجزرة بسبب قصف الھاون على المباني السكنية04NoNo-02-2012طفلحمصالخالديةطارق علوش7490
مجزرة بسبب قصف الھاون على المباني السكنية04NoNo-02-2012طفلحمصالخالديةلؤي علوش7491
مجزرة بسبب قصف الھاون على المباني السكنية04NoNo-02-2012ذكرحمصالخالديةسامر العكاري7492

ال493 ةا 2012ذكالخال 02 ة04 كن ال ان ال ل ا ال ف ق ة ز مجزرة بسبب قصف الھاون على المباني السكنية04NoNo-02-2012ذكرحمصالخالديةمحمد احمد رحال7493
مجزرة بسبب قصف الھاون على المباني السكنية04NoNo-02-2012ذكرحمصالخالديةاسعد عزرون7494
مجزرة بسبب قصف الھاون على المباني السكنية04NoNo-02-2012ذكرحمصالخالديةعبدالسالم المدني7495
البدري7496 السكنية04NoNo-02-2012ذكرحمصالخالديةعبداألله المباني على الھاون قصف بسبب مجزرة مجزرة بسبب قصف الھاون على المباني السكنية04NoNo-02-2012ذكرحمصالخالديةعبداألله البدري7496
مجزرة بسبب قصف الھاون على المباني السكنية04NoNo-02-2012ذكرحمصالخالديةمحمد محمود التركاوي7497
مجزرة بسبب قصف الھاون على المباني السكنية04NoNo-02-2012ذكرحمصالخالديةعمار الجندلي7498
مجزرة بسبب قصف الھاون على المباني السكنية04NoNo-02-2012ذكرحمصالخالديةتمام احمد النشيواتي7499 ي يم ى
مجزرة بسبب قصف الھاون على المباني السكنية04NoNo-02-2012ذكرحمصالخالديةعزام عبد الحق الحافظ7500
مجزرة بسبب قصف الھاون على المباني السكنية04NoNo-02-2012انثىحمصالخالديةسامية األنصاري7501
مجزرة بسبب قصف الھاون على المباني السكنية04NoNo-02-2012ذكرحمصالخالديةعبدالباقي القريعي7502

ط نا ا ت ةال ةذالخال ن ال ان ال ل ا ال ف ق ة مجزرة بسبب قصف الھاون على المباني السكنية04NoNo-02-2012ذكرحمصالخالديةعبدالمتين ارناؤوط7503
مجزرة بسبب قصف الھاون على المباني السكنية04NoNo-02-2012ذكرحمصالخالديةحسان محمد شويرتاني7504
مجزرة بسبب قصف الھاون على المباني السكنية04NoNo-02-2012ذكرحمصالخالديةعمار خالد شويرتاني7505
مندو7506 نبيه 2012ذكرحمصالخالديةنادر 02 04NoNoالسكنية المباني عل الھاون قصف بسبب مجزرة مجزرة بسبب قصف الھاون على المباني السكنية04NoNo-02-2012ذكرحمصالخالديةنادر نبيه مندو7506
مجزرة بسبب قصف الھاون على المباني السكنية04NoNo-02-2012ذكرحمصالخالديةشاكر محمد عكاش7507
مجزرة بسبب قصف الھاون على المباني السكنية04NoNo-02-2012ذكرحمصالخالديةاسامة نادر عكاش7508
يمجزرة بسبب قصف الھاون على المباني السكنية04NoNo-02-2012ذكرحمصالخالديةسامر محمد مھرات7509 ى
مجزرة بسبب قصف الھاون على المباني السكنية04NoNo-02-2012ذكرحمصالخالديةامير محمد مھرات7510
مجزرة بسبب قصف الھاون على المباني السكنية04NoNo-02-2012ذكرحمصالخالديةعبدالمالك ياسر زنطح7511
مجزرة بسبب قصف الھاون على المباني السكنية04NoNo-02-2012ذكرحمصالخالديةخالد قنبازو7512

ق ةل ل ةذل ل ل ل ل ف ق ة مجزرة بسبب قصف الھاون على المباني السكنية04NoNo-02-2012ذكرحمصالخالديةعبدالرحمن قنبازو7513
مجزرة بسبب قصف الھاون على المباني السكنية04NoNo-02-2012ذكرحمصالخالديةياسر المھباني7514
مجزرة بسبب قصف الھاون على المباني السكنية04NoNo-02-2012ذكرحمصالخالديةصالح عبد الكريم المھباني7515
المھبان7516 ناصر 2012ذكرحمصالخالديةعبيدة 02 04NoNoالسكنية المبان عل الھاون قصف بسبب مجزرة مجزرة بسبب قصف الھاون على المباني السكنية04NoNo-02-2012ذكرحمصالخالديةعبيدة ناصر المھباني7516
مجزرة بسبب قصف الھاون على المباني السكنية04NoNo-02-2012ذكرحمصالخالديةمحمد سالم الخطيب7517
مجزرة بسبب قصف الھاون على المباني السكنية04NoNo-02-2012ذكرحمصالخالديةقتيبة احمد العزو7518
مجزرة بسبب قصف الھاون على المباني السكنية04NoNo-02-2012ذكرحمصالرستنامين قره علي7555 ي ر يرري ي ى و ھ جزر
http://youtu.be/IIGtcRD4vawمجزرة بسبب قصف الھاون على المباني السكنية04NoNo-02-2012ذكرحمصتلبيسةيامن الناصر7556
مجزرة بسبب قصف الھاون على المباني السكنية04NoNo-02-2012ذكرحمصتدمرعدنان محمد العبد هللا الفوزات7557

الصليبي7558 عقلة السكنية04NoNo-02-2012ذكرحمصتدمرخالد المباني على الھاون قصف بسبب http://youtu.be/kM986HQ6NJMمجزرة يبي7558 2012رصر   02 04NoNoي ي  ب ى  ون  ھ بب   http://youtu.be/kM986HQ6NJMجزر ب

مجزرة بسبب قصف الھاون على المباني السكنية04NoNo-02-2012ذكرحمصالخالديةمحمد خالد االسعد7559
مجزرة بسبب قصف الھاون على المباني السكنية04NoNo-02-2012ذكرحمصالقصيرمصطفى فايز رحمة7560
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http://youtu.be/U8_Un4mnRu0مجزرة بسبب قصف الھاون على المباني السكنية04NoNo-02-2012ذكرحمصتلبيسةزكريا سليمان الضحيك7561
مجزرة بسبب قصف الھاون على المباني السكنية04NoNo-02-2012ذكرحمصالخالديةاحمد االنصاري7562
مجزرة بسبب قصف الھاون على المباني السكنية04NoNo-02-2012ذكرحمصالرستنمحسن محمد طقطق7563
ل7564 ال ةكنا 2012ذكالخال 02 04NNة كن ال ان ال ل ا ال ف ق ة httز // t b /fYX6 j74IWI http://youtu.be/fYX6qj74IWIمجزرة بسبب قصف الھاون على المباني السكنية04NoNo-02-2012ذكرحمصالخالديةكنان الحلبي7564
مجزرة بسبب قصف الھاون على المباني السكنية04NoNo-02-2012ذكرحمصجب الجراحصدام حمود الحسين7565
مجزرة بسبب قصف الھاون على المباني السكنية04NoNo-02-2012ذكرحمصالخالديةعبدالمتين الدوماني7566
الفضل7567 عشوائي04NoNo-02-2012حمصباباعمروسامر قصف قصف عشوائي04NoNo-02-2012حمصباباعمروسامر الفضل7567
قصف عشوائي04NoNo-02-2012حمصباباعمروعالء العوض7568
قصف عشوائي على الحي    -  طفلة  على االغلب05NoNo-02-2012حمصباباعمرونھى عبد المولى منال7569
7570.... يقصف عشوائي05NoNo-02-2012حمصباباعمرواألشقر
http://youtu.be/vE7Xd6t0tcoرصاص قناص05NoNo-02-2012حمصباباعمروعبدالقادر البيريني7571

http://youtu.be/FY8oV7D2OXkادلب - بلشون - جبل الزاويه|| تعذيب شھيد مجھول الھوية 05NoYes2-5-02-2012ذكرادلببلشون - جبل الزاويهمجھول الھوية7572

لق ال نا httذكاإزن // t b /f R K7U H30 05NoNohttp://youtu.be/fpRzK7UwH30-02-2012ذكردرعاإزرعمنير عدنان الحلقي7573
05YesNohttp://youtu.be/IiWQ6r32z_U-02-2012ذكردرعاالَحارةعسكري منشق7574
05NoNohttp://youtu.be/kWPCQSPohI4-02-2012انثىدرعاام ولدريم محمد قطيش7575
قطيش7576 محمد ولدوسيم 05NoNohttp://youtu-02-2012ذكردرعاأم be/y25SvoNXhp8 05NoNohttp://youtu.be/y25SvoNXhp8-02-2012ذكردرعاأم ولدوسيم محمد قطيش7576
http://youtu.be/2hJCN4--6m0عسكري منشق استشھد في القامشلي05YesNo-02-2012ذكرادلبخليل حسين7577
05NoNo-02-2012ذكرادلبخان شيخونزاھر أحمد شعبان7578
05NoNohttp://youtu.be/mfYYVfD8Oig-02-2012ذكرادلبمعرة شورينلؤي عبدالجبار ترمان7579 pي y g
تحت التعذيب05NoYes-02-372012ذكرادلبقرية بسامسحسن الخطيب7580
05NoNo-02-122012انثى - طفلةادلبالمسطومةراما القدور7581
05NoNo-02-2012انثى - طفلةادلبالمسطومةلمى الخاني7582

ا قط طف لا لف hذا // b /6H 5BL Nk 05NoNohttp://youtu.be/6Hn5BLucgNk-02-2012ذكرادلبكفريحمولسامر مصطفى قطيمان7583
http://youtu.be/vXNoPdTwii4متأثرا بإصابته05NoNo-02-2012ذكرادلبتفتنازرامي جالل بكداش7584
استشھد في ريف دمشق داريا05NoNo-02-2012ذكرادلبكفرنبلاحمد مصطفى العبود7585
الصبار7586 غالب الزورالبوكمالخالد 92012طفلدير 02 05NoNoناسفة بعبوة بعبوة ناسفة05NoNo-02-92012طفلدير الزورالبوكمالخالد غالب الصبار7586
05NoNo-02-112012طفلدير الزورالوكمالصبار خالد الصبار7587
05NoNo-02-2012ذكرريف دمشقزملكااحمد عثمان الحلبي7588
05NoNo-02-142012طفلريف دمشقداريامنير غمرة7589 ق
قصف عشوائي على المنازل05NoNo-02-2012انثىريف دمشقدارياسيمة الدقو7590
متأثرا بجراحه05NoNo-02-2012ذكرريف دمشقداريابالل أمين شما7591
استشھد في داريا05NoNo-02-2012ذكرريف دمشقالمعضميةمجھول الھوية7592

شأ ذف 05NoNo-02-2012ذكرريف دمشقحرستامحمد أيمن دحدوح7593
05NoNo-02-2012ذكرحمصالقصيرابراھي برھان درويش7594
05NoNo-02-2012انثىحمصكرم الشاميشيرين الرفاعي7595
الجندي7596 الشاممالذ 2012ذكرحمصكرم 02 05NoNo 05NoNo-02-2012ذكرحمصكرم الشاميمالذ الجندي7596
رصاص قناص05NoNo-02-2012ذكرحمصاالنشاءاتعبدالمھيمن الصوفي  حمص7597

05NoNohttp://youtu.be/HxW3mQFNwC-02-2012ذكرحمصوادي العربفادي كنعان7598
4

05NoNohttp://youtu.be/OepJsHIPLvQ-02-2012ذكرحمصشارع الستينعبدالعزيز محمد7599
05NoNohttp://youtu.be/D9FFeOW-40k-02-72012انثى - طفلةحمصالحولةملك عقبة الناصر7600
05NoNo-02-2012ذكرحمصالحولةبھاء الزكاحي7601

http://youtu be/ -/http://youtu.beبسبب القصف -05NoNo-02-2012طفلحمصباباعمرومحمد الحلبي7602
cWCMhsgGIcU

05NoNohttp://youtu.be/QptiFMCPMks-02-492012انثىحمصباب الدريبندى عبدالرزاق شرف الدين7603
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05NoNohttp://youtu.be/Ud2T6lun Ow-02-2012ذكرحمصكرم الزيتونعبدالرحيم عبدالسالم الغفري7604

الناشط  (ابوسميح) 05NoNo-02-2012ذكرحمصكرم الزيتونصالح سميح رجان7605
 

http://youtu.be/ANhSG1o5jF0

ن7606 ال االقا 2012ذكا 02 05NNhtt // t b / E7 d6t0t 05NoNohttp://youtu.be/vE7 d6t0tco-02-2012ذكرحمصباباعمرومحمد عبدالقادر البيريني7606
05NoNohttp://youtu.be/hI1LbpNbARk-02-2012ذكرحمصباب السباعصفوان عبدالمتين زكور7607
http://youtu.be/aPvj7AsJMGsرصاص قناص05NoNo-02-332012ذكرحمصحي الرفاعيمحمد حسين الثلجي7608
رزوق7609 التعذيب05NoYes-02-2012ذكرحمصالرستنعبدالكريم http://youtuتحت be/SB4pOba t84 http://youtu.be/SB4pOba t84تحت التعذيب05NoYes-02-2012ذكرحمصالرستنعبدالكريم رزوق7609
بسبب القصف05NoNo-02-2012ذكرحمصالرستنابراھيم موسى ايوب7610
بسبب القصف05NoNo-02-2012ذكرحمصالرستناحمد موسى ايوب7611
بسبب القصف05NoNo-02-2012ذكرحمصالرستنسيف زكريا الخطيب7612
http://youtu.be/a6_ZGzCGo8oبسبب القصف05NoNo-02-2012ذكرحمصالرستناحمد عبدو الخطيب7613
بسبب القصف05NoNo-02-2012ذكرحمصالرستنابراھيم محمد الزعبي7614
بسبب القصف05NoNo-02-2012انثىحمصالرستننھى عبدالمولى نوال7615

ال تف فذكال الق بسبب القصف05NoNo-02-2012ذكرحمصالرستنفھمي المصري7616
رصاص عشوائي05NoNo-02-2012ذكرحمصالرستناحمد خضير عباس7617
رصاص عشوائي05NoNo-02-2012ذكرحمصالرستنمعن سليمان األحمد7618
عبدالقادر7619 محمد االتارباحمد التعذيب05NoYes-02-2012ذكرحلبمعارة http://youtuتحت be/GcaEkSsALkE http://youtu.be/GcaEkSsALkEتحت التعذيب05NoYes-02-2012ذكرحلبمعارة االتارباحمد محمد عبدالقادر7619
05NoNo-02-2012ذكرالحسكةالھولفراس عواد الذياب7620
مالزم أول منشق05YesNo-02-2012ذكرحمصالقصيرمحمود عبدالملك7621

ة7622 الھ ل دانجھ شقالز د 2012طفلف 02 06NN•شھيدين طفلين لم تعرف االسماء بعد  باستھداف سيارة على ى06NoNo-02-2012طفلريف دمشقالزبدانيمجھول الھوية7622 م
طريق سرغايا

بسبب القصف06NoNo-02-2012ذكرحمصالخالديةعبدالحميد عبالنافع7623
بسبب القصف06NoNo-02-2012ذكرحمصالخالديةغسان خالد شلب الشام7624

ال ةا فذالخال الق بسبب القصف06NoNo-02-2012ذكرحمصالخالديةعمار المصري7625
بسبب القصف06NoNo-02-2012ذكرحمصالخالديةاحمد خضر مشلوح7626
بسبب القصف06NoNo-02-2012ذكرحمصالخالديةعبدالغفار الحسين7627
اللحام7628 الزيتونجاسم 2012ذكرحمصكرم 02 06NoNoھاون http://youtuقذيفة be/6PeIas3qjmk http://youtu.be/6PeIas3qjmkقذيفة ھاون06NoNo-02-2012ذكرحمصكرم الزيتونجاسم اللحام7628
06NoNo-02-2012ذكرحمصكرم الشاميخالد التدمري7629
http://youtu.be/sR3gZxiI8DMرصاص قناص06NoNo-02-2012انثىحمصكرم الزيتوناسيا حسين الحمود7630
قتل على أحد الحواجز واحتجزت جثته06NoNo-02-2012ذكرحمصالحولةمجھول الھوية7631 ھ ىھ
06NoNohttp://youtu.be/q_WhKPIq0Kk-02-2012ذكرحمصالوعرحسين الحسين العكيدي7632
06NoNo-02-2012ذكرحمصالقصيرابراھيم برھان درويش7633
http://youtu.be/-VDpk6Us87roقرية الربيعة   -06NoNo-02-2012ذكرحمصالقصيراحمد عبود7634

06NoNohttp://youtu.be/bTpVSUWMSJ-02-2012ذكرحمصالحولةاسامه الزكاحي7635
U

06NoNohttp://youtu.be/Yu8_gNzbKO0-02-332012ذكرحمصالبياضةادھم االبرش7636
مراد7637 صبري)06NoNo-02-2012ذكرحمصالبياضةمحمد أبو )http://youtu.be/gucxndKyaHs ر7637 2012رصبي  02 06NoNo(بري بو   )http://youtu.be/gucxndKyaHs
06NoNo-02-2012ذكرحمصالبياضةتركي الدوماني7638
06NoNo-02-2012ذكرحمصالبياضةبالل خالد عيسى الفاعوري7639
06NoNo-02-2012ذكرحمصالبياضةاحمد حكمت باليقا7640
06NoNo-02-2012ذكرحمصالبياضةبالل محمود سعد الدين7641

06YesNohttp://youtu.be/LbEFM5OnNo8-02-2012ذكرحمصالبياضةمجند منشق7642

شالر7643 سبيع السباعفھر 06NoNohttp://youtu-02-2012ذكرحمصباب be/ErduqoeMYbg 06NoNohttp://youtu.be/ErduqoeMYbg-02-2012ذكرحمصباب السباعفھر سبيع شالر7643
06NoNohttp://youtu.be/drXG5i9nN-A-02-2012ذكرحمصباب السباععدنان عبد الجليل خباز7644

06NoNohttp://youtu.be/5_oT19OQWK-02-2012ذكرحمصاالنشاءاتمجھول الھوية7645
Y
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قصف عشوائي06NoNo-02-102012انثى - طفلةحمصالحولةفاطمة حسين حمادة7646
http://youtu.be/jL48CQQMOPcبسبب القصف06NoNo-02-2012ذكرحمصباباعمرورامز العبدهللا7647
بسب القصف06NoNo-02-2012ذكرحمصباباعمروحاتم العلي7648
ة7649 ق اال 2012ذكا 02 06NNف الق بسبب القصف06NoNo-02-2012ذكرحمصباباعمروعبدالحميد قرة حسن7649
http://youtu.be/0LvAr_8NEpcبسبب القصف06NoNo-02-2012ذكرحمصباباعمروعبدالحميد صبوح7650
بسبب القصف06NoNo-02-2012ذكرحمصباباعمروضياء الشيخ فداء7651
سالمة7652 خضر القصف06NoNo-02-2012ذكرحمصباباعمروعدنان بسبب بسبب القصف06NoNo-02-2012ذكرحمصباباعمروعدنان خضر سالمة7652
بسبب القصف06NoNo-02-2012ذكرحمصباباعمروعبدالكريم مبارك7653
http://youtu.be/gyhkdW--Vj8بسبب القصف06NoNo-02-2012ذكرحمصباباعمروبادع األحمد7654
http://youtu.be/ICIJbikTDMQpمتاثرا بجراحه الخطيرة06NoNo-02-132012طفلحمصباباعمروحمزة بكور7655 y
06NoNohttp://youtu.be/-FpPdanztas-02-2012طفلحمصباباعمرومجھول الھوية7656
الصيدلي  استشھد في باباعمرو بسبب القصف06NoNo-02-392012ذكرحمصاالنشاءاتفادي عبدالسميع األتاسي7657
http://youtu.be/zmzNjWFo_Roبسبب قصف الھاون06NoNo-02-2012ذكرحمصالرستننجيب عز الدين7658

6 ز9 تال 2012ذكال 02 ا06 ال ف ق بسبب قصف الھاون06NoNo-02-2012ذكرحمصالرستنمحمد ديب المحرز7659
بسبب قصف الھاون06NoNo-02-2012ذكرحمصالرستناحمد حسن المحرز7660
http://youtu.be/zmzNjWFo_Roبسبب قصف الھاون06NoNo-02-2012ذكرحمصالرستنايھم محمود بحبوح7661
المحرز7662 الھاون06NoNo-02-2012انثىحمصالرستنفاطمة قصف بسبب بسبب قصف الھاون06NoNo-02-2012انثىحمصالرستنفاطمة المحرز7662
بسبب قصف الھاون06NoNo-02-2012ذكرحمصالرستنقصي العرعور7663
http://youtu.be/YvtgKf62yNYبسبب قصف الھاون06NoNo-02-2012ذكرحمصالرستنابراھيم الشيخ علي7664
http://youtu.be/V3ZWqz1wrEUpبسبب قصف الھاون06NoNo-02-2012ذكرحمصالرستنمحمد عز الدين7665 y q
بسبب قصف الھاون06NoNo-02-112012انثى - طفلةحمصالرستنخديجة عبدالمنعم الحاج علي7666
http://youtu.be/QEkiVfNTRtkبسبب قصف الھاون06NoNo-02-2012ذكرحمصالرستنماھر المصري7667
06NoNo-02-452012ذكرحلبمارعاسامة عبد هللا بكور الخطيب7668

ال تذلالالقا ال تش ا ال ش ال من  الجيش الحر استشھد بالرستن06YesNo-02-2012ذكرحلبدير جمالعبدالقادر الكدرو7669
06NoNohttp://youtu.be/prxlhJEV6NQ-02-2012ذكرحلبالبابمحمد مروان الحمد7670
06NoNohttp://youtu.be/iRF96ArojZ8-02-2012ذكرحماةقلعة المضيقعبدالناصر محمد راجح7671
عفارة7672 أحمد 2012ذكرادلبعمر 02 06NoNoقناص http://youtuرصاص be/BOOIQTOIzQQ http://youtu.be/BOOIQTOIzQQرصاص قناص06NoNo-02-2012ذكرادلبعمر أحمد عفارة7672
قصفت وھي تعمل في االرض06NoNo-02-2012انثىادلبتفتنازعنود الشيخ7673
قصفت وھي تعمل في االرض06NoNo-02-2012انثىادلبتفتنازدالل رحال7674
http://youtu.be/0kV8JXdeQAgpرصاص األمن06NoNo-02-2012ذكرادلبمعرة النعمانطاھر محمد الشحنة7675 y g
رصاص األمن06NoNo-02-2012ذكرادلبمعرة النعمانمحمد أحمد علوش7676
06NoNohttp://youtu.be/Ms9MxeIRUdc-02-2012ذكرادلبمعرة النعمانغزوان قيطاز7677
06NoNo-02-2012ذكرادلبمعرة النعمانفادي نديم الزنبلكي7678

ش ل ل ةث ل ذلل حنتوتين06NoNo-02-2012ذكرادلبجبل الزاويةھيثم محمد عيدو العلوش7679
06NoNo-02-2012ذكرادلبرصاص قناصةماھر الموقع7680
رصاص قناصة06NoNo-02-2012ذكرادلبوليد مصري7681
االسود7682 أحمد 2012ذكرادلبكفرنبلحسين 02 06NoNoالنعمان معرة ف http://youtuاستشھد be/NH znIyrVeg http://youtu.be/NH_znIyrVegاستشھد في معرة النعمان06NoNo-02-2012ذكرادلبكفرنبلحسين أحمد االسود7682
06NoNo-02-2012ذكرريف دمشقحرستاعبداإلله محمد بورة7683
رصاص األمن اثناء مداھمة المنازل06NoNo-02-352012ذكرريف دمشقحرستاماھر محمود قاسم7684
المھندس  خطف جثمانه06NoNo-02-2012ذكرريف دمشقسقباعالء شيخ التوت7685 و قيخ جرري ھ
استشھد في دمر06NoNo-02-2012ذكرريف دمشقرنكوسھيثم الخطيب7686
06NoNo-02-172012طفلريف دمشقدارياوسيم عماد قفاعة7687
http://youtu.be/6vcfuX6YBHkبسبب القصف على المنازل06NoNo-02-2012ذكرريف دمشقمضاياحمزة أسعد7688

ة ذة بسبب القصف على المنازل06NoNo-02-2012ذكرريف دمشقمضايامن عائلة نعمة7689
بسبب القصف على المنازل06NoNo-02-2012انثىريف دمشقمضاياحسنة درويش7690
بسبب القصف على المنازل06NoNo-02-2012ذكرريف دمشقمضايامجھول الھوية7691
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06NoNohttp://youtu.be/enA8G_qX744-02-2012ذكرريف دمشقالزبدانيعبدهللا العمر7692
http://youtu.be/oju4bZfquWg(ابوعبدهللا)06NoNo-02-2012ذكرريف دمشقالزبدانيمحمد العمر7693
06NoNo-02-2012ذكرريف دمشقالزبدانيعمر الشمالي7694

ا اال ف ت ل طفل ش
06NoNo-02-2012طفلريف دمشقالزبدانيمجھول الھوية7695

 شھيدين طفلين لم تعرف االسماء بعد•
 

باستھداف سيارة على طريق سرغايا 
داغستاني7696 عبدالرزاق 06NoNo-02-2012ذكرحمصالبياضةوائل 06NoNo-02-2012ذكرحمصالبياضةوائل عبدالرزاق داغستاني7696
بسبب القصف على الحي والمشافي الميدانية       .06NoNo1-02-2012حمصباباعمروحاتم عبيد7697
http://youtu.be/-FpPdanztasبسبب القصف على الحي والمشافي الميدانية       .06NoNo1-02-2012حمصباباعمروطفل لم يصل اسمه7698
يبسبب القصف على الحي والمشافي الميدانية       .06NoNo1-02-2012حمصباباعمروحميد قحيط الحمد7699 ي
بسبب القصف على الحي والمشافي الميدانية       .06NoNo1-02-2012حمصباباعمروحمود العقلة7700
بسبب القصف على الحي والمشافي الميدانية       .06NoNo1-02-2012حمصباباعمرومرة النداف7701
بسبب القصف على الحي والمشافي الميدانية       .06NoNo1-02-2012حمصباباعمروخالد السواس7702

ض ال ة ا اا اا ش ف ق قصف عشوائي06NoNo-02-2012حمصباباعمرواسامة العوض7703
قصف عشوائي06NoNo-02-2012حمصباباعمروضياء العوض7704
http://youtu.be/Fnd66Qp7b1Yقصف عشوائي06NoNo-02-2012حمصباباعمروماھر السراج7705
العنتبلي7706 عشوائي06NoNo-02-2012حمصباباعمرورنا قصف قصف عشوائي06NoNo-02-2012حمصباباعمرورنا العنتبلي7706
قصف عشوائي06NoNo-02-2012حمصباباعمروامرأة من ال العبد7707
http://youtu.be/LS3QpqAlKCkشام ريف دمشق مضايا شھيد مجھول الھوية07NoNo-02-2012ذكرريف دمشقمضايامجھول الھوية7708
مھناك شھيدين لم تصل اسماؤھم•07NoNo-02-2012ذكرحمصالبياضةمجھول الھوية7709 م
http://youtu.be/K1cC7s0Rr0sمتأثرا بجراحه07NoNo-02-2012ذكرادلبمعرة النعمانعكل رزوق الخديجة7710
07NoNo-02-2012انثىادلبخان شيخونھبة مروان مذبوح7711
http://youtu.be/qbTDpzw4en8الصيدالني   اثناء اقتحام صيدليته07NoNo-02-2012ذكرادلبعبدالرؤوف ميالتو7712

ا األال لا انثا 07NoNo-02-2012انثىادلبرصاص األمنھدى السوادي7713
07NoNo-02-172012طفلدرعاانخلمحمد خابوري7714

http://youtu.be/uoYMmqg6BWرصاص عشوائي07NoNo-02-2012ذكردرعانوىحسين علي شرف7715
88

http://youtu.be/QhHbqvvFg0gرصاص قناص07NoNo-02-2012ذكردرعاالبلدمحمد شكري المسالمة7716
07NoNo-02-2012ذكرريف دمشقمضاياناصيف عبده ناصيف7717
07NoNo-02-2012ذكرريف دمشققدسياإياد علي البابا7718
07NoNohttp://youtu.be/Anvr0hxU2mA-02-2012ذكرريف دمشقالزبدانيخالد فؤاد الكويفي7719
07NoNo-02-2012ذكرريف دمشقالزبدانيمن عائلة شبارة7720
07NoNo-02-2012ذكرريف دمشقالزبدانيمن عائلة الشمالي7721
ع7722 ل ج د ادنح شقالز د 2012ذكف 02 07NNة شظ http://youtuأص be/XdSqjKPxVWo http://youtu.be/XdSqjKPxVWoأصيب بشظية07NoNo-02-2012ذكرريف دمشقالزبادنيمحمد جميل عمر7722
ھناك شھيدين لم تصل اسماؤھم•07NoNo-02-2012ذكرحمصالبياضةمجھول الھوية7723
استشھد في الخالدية07NoNo-02-2012ذكرحمصاالنشاءاتعبدالغفار طھماز7724
عبارة7725 إياد قناص07NoNo-02-152012طفلحمصالحولةعمار http://youtu.be/TnVnKdkHbFIبرصاص ر7725 ب 152012لصور إي  02 07NoNoص ص  http://youtu.be/TnVnKdkHbFIبر
بسبب منع الحاجز من إسعافھا عندما أصيب بنوبة قلبية07NoNo-02-2012انثىحمصالحولةيسرى نبھان النبھان7726
http://youtu.be/ospsE3Ag_BIمجند07YesNo-02-2012ذكرحلبالبابعبدالقادر محمد جمال7727
http://youtu.be/6rKNSi8cviwمجند07YesNo-02-2012ذكرحلباالتاربخالد أحمد عبدالحميد7728

http://youtu.be/pyVOUmFHQ8بسبب القصف على الحي والمشافي الميدانية07NoNo-02-2012ذكرحمصباباعمرومزيد الحمد7729
Q

http://youtu.be/FpPdanztasبسبب القصف على الحي والمشافي الميدانية07NoNo-02-2012طفلحمصباباعمرومجھول الھوية7730
األتاسي7731 عبدالسميع القصف07NoNo-02-392012ذكرحمصاالنشاءاتفادي بسبب باباعمرو في استشھد الصيدلي الصيدلي   استشھد في باباعمرو بسبب القصف07NoNo-02-392012ذكرحمصاالنشاءاتفادي عبدالسميع األتاسي7731
بسبب القصف على الحي والمشافي الميدانية07NoNo-02-2012ذكرحمصباباعمرومحمد األتاسي7732
بسبب القصف على الحي والمشافي الميدانية07NoNo-02-2012ذكرحمصباباعمروعدنان الحزوري7733
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بسبب القصف على الحي والمشافي الميدانية07NoNo-02-2012ذكرحمصباباعمرورامي السعيد7734
بسبب القصف على الحي والمشافي الميدانية07NoNo-02-2012ذكرحمصباباعمروحسن العوير7735
بسبب القصف على الحي والمشافي الميدانية07NoNo-02-2012ذكرحمصباباعمروعبدهللا المحمد7736
ز7737 ال اأ 2012ذكا 02 07NNة ان ال شاف ال ال ل ف الق بسبب القصف على الحي والمشافي الميدانية07NoNo-02-2012ذكرحمصباباعمرومأمون العزو7737
بسبب القصف على الحي والمشافي الميدانية07NoNo-02-2012ذكرحمصباباعمروعبدالكافي العزو7738
رضيع  بسبب القصف على الحي والمشافي الميدانية07NoNo-02-2012طفلحمصباباعمروعبدالرحمن عرابي7739
حسون7740 الميدانية07NoNo-02-2012طفلحمصباباعمروحمزة والمشافي الحي على القصف بسبب بسبب القصف على الحي والمشافي الميدانية07NoNo-02-2012طفلحمصباباعمروحمزة حسون7740
بسبب القصف على الحي والمشافي الميدانية07NoNo-02-2012طفلحمصباباعمرورائد الحرشة7741
بسبب القصف على الحي والمشافي الميدانية07NoNo-02-2012طفلحمصباباعمروغازي الحسيني7742
يبسبب القصف على الحي والمشافي الميدانية07NoNo-02-2012طفلحمصباباعمروجمال مسعود7743 ي
بسبب القصف على الحي والمشافي الميدانية07NoNo-02-2012انثى - طفلةحمصباباعمرومنال العلي7744
بسبب القصف على الحي والمشافي الميدانية07NoNo-02-2012انثى - طفلةحمصباباعمرواية الدوماني7745
بسبب القصف على الحي والمشافي الميدانية07NoNo-02-2012طفلحمصباباعمرومحمد عبدالرحمن القادري7746

الخال4 اا 2012طفلا 02 ة0 ان ال شاف ال ال ل ف الق بسبب القصف على الحي والمشافي الميدانية07NoNo-02-2012طفلحمصباباعمروايمن الخالد7747
بسبب القصف على الحي والمشافي الميدانية07NoNo-02-2012طفلحمصباباعمروفؤاد العمر7748
بسبب القصف على الحي والمشافي الميدانية07NoNo-02-2012انثىحمصباباعمرونھلة المحيسن7749
العبود7750 الميدانية07NoNo-02-2012انثىحمصباباعمروفاطمة والمشافي الحي على القصف بسبب بسبب القصف على الحي والمشافي الميدانية07NoNo-02-2012انثىحمصباباعمروفاطمة العبود7750
http://youtu.be/g0JPFhynToUبسبب القصف على الحي والمشافي الميدانية07NoNo-02-2012انثىحمصباباعمروسعاد المحمد7751
بسبب القصف على الحي والمشافي الميدانية07NoNo-02-2012انثىحمصباباعمروخضرا الحسن7752
بسبب القصف على الحي والمشافي الميدانية07NoNo-02-2012انثىحمصباباعمرومروة نداف7753 يى ي ى
http://youtu.be/e-I6cHdeAu4بسبب القصف على الحي والمشافي الميدانية07NoNo-02-2012ذكرحمصباباعمروعھد األحمد7754
بسبب القصف على الحي والمشافي الميدانية07NoNo-02-2012انثىحمصباباعمرورشا عمران7755
بسبب القصف على الحي والمشافي الميدانية07NoNo-02-2012ذكرحمصباباعمروخالد السوس7756

األشل ا اض ةذا ان ال شاف ال ال ل ف الق بسبب القصف على الحي والمشافي الميدانية07NoNo-02-2012ذكرحمصباباعمرورضوان األشلق7757
بسبب القصف على الحي والمشافي الميدانية07NoNo-02-2012ذكرحمصباباعمروبدران عبدالعزيز7758
بسبب القصف على الحي والمشافي الميدانية07NoNo-02-2012ذكرحمصباباعمروواصل جمعة7759
الراكان7760 2012ذكرحمصباباعمرومحمد 02 07NoNoالميدانية والمشافي الحي عل القصف بسبب بسبب القصف على الحي والمشافي الميدانية07NoNo-02-2012ذكرحمصباباعمرومحمد الراكان7760
بسبب القصف على الحي والمشافي الميدانية07NoNo-02-2012ذكرحمصباباعمرومعمر الذكوان7761
بسبب القصف على الحي والمشافي الميدانية07NoNo-02-2012ذكرحمصباباعمروكمال زين الدين7762
بسبب القصف على الحي والمشافي الميدانية07NoNo-02-2012ذكرحمصباباعمروعبدالكريم قرة خالد7763 يم ي ى
بسبب القصف على الحي والمشافي الميدانية07NoNo-02-2012ذكرحمصباباعمروزياد حيشية7764
بسبب القصف على الحي والمشافي الميدانية07NoNo-02-2012ذكرحمصباباعمروغزوان المال7765
بسبب القصف على الحي والمشافي الميدانية07NoNo-02-2012ذكرحمصباباعمروعبدهللا السمرا7766

ةذل ل ف ش ل ل ل ف لق بسبب القصف على الحي والمشافي الميدانية07NoNo-02-2012ذكرحمصباباعمروسامر السيد7767
http://youtu.be/Iz3z97jS9soبسبب القصف على الحي والمشافي الميدانية07NoNo-02-2012ذكرحمصباباعمرومحمد العوض7768
07NoNo-02-2012حمصالخالديةحسام الشعار7769

ھناك 8 شھداء من عائلة األزھري  بسبب القصف على الحي08NoNo-02-2012ذكرحمصباباعمرومن عائلة األزھري7770

ھناك 8 شھداء من عائلة األزھري  بسبب القصف على الحي08NoNo-02-2012انثى - طفلةحمصباباعمرومن عائلة األزھري7771

ھناك 8 شھداء من عائلة األزھري  بسبب القصف على الحي08NoNo-02-2012ذكرحمصباباعمرومن عائلة األزھري7772

األزھري7773 عائلة الحي08NoNo-02-2012ذكرحمصباباعمرومن على القصف بسبب األزھري عائلة من شھداء 8 ھناك 2012ذكرحمصباباعمرومن عائلة األزھري7773 02 08NoNoھناك 8 شھداء من عائلة األزھري  بسبب القصف على الحي

ھناك 8 شھداء من عائلة األزھري  بسبب القصف على الحي08NoNo-02-2012ذكرحمصباباعمرومن عائلة األزھري7774
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ھناك 8 شھداء من عائلة األزھري  بسبب القصف على الحي08NoNo-02-2012ذكرحمصباباعمرومن عائلة األزھري7775

األزھري7776 عائلة الحي08NoNo-02-2012طفلحمصباباعمرومن على القصف بسبب األزھري عائلة من شھداء 8 ھناك ري7776 ز رون   ب 2012لصب 02 08NoNoي ى  بب   ري  ب ز ن   ھ   8 

http://youtu.be/3CAK0WFPhKsمن االطفال الخدج بسبب قطع الكھرباء عن المشفى08NoNo-02-2012انثى - طفلحمصباب السباعبنت سعاد شالل7777

ة7778 زھ د باعح ال صباب 2012ذكح 02 08NNhttp://youtu be/3CAK0WFPhKs 08NoNohttp://youtu.be/3CAK0WFPhKs-02-2012ذكرحمصباب السباعمحمد زھرة7778

بسبب القصف على الحي08NoNo-02-2012انثى - طفلةحمصباباعمروسالم حمود العري7779
بسبب القصف على الحي08NoNo-02-2012ذكرحمصباباعمرومحمد عمر الحسين7780
د7781 الك اعن 2012انثا 02 08NNال عل ف الق بسبب القصف على الحي08NoNo-02-2012انثىحمصباباعمروسوسن الكردي7781
بسبب القصف على الحي08NoNo-02-2012ذكرحمصباباعمروجمال العزو7782
http://youtu.be/x7vg4y-p51Uبسبب القصف على الحي08NoNo-02-2012ذكرحمصباباعمرومحمد الشامي7783
ابراھيم7784 الحي08NoNo-02-2012ذكرحمصباباعمروطارق على القصف بسبب 2012ذكرحمصباباعمروطارق ابراھيم7784 02 08NoNoبسبب القصف على الحي
بسبب القصف على الحي08NoNo-02-2012ذكرحمصباباعمروفادي حمدان7785
بسبب القصف على الحي08NoNo-02-2012ذكرحمصباباعمروفايز العبدهللا7786
بسبب القصف على الحي08NoNo-02-2012ذكرحمصباباعمروربيع الموسى7787
بسبب القصف على الحي08NoNo-02-2012ذكرحمصباباعمروعمار السايح7788
بسبب القصف على الحي08NoNo-02-2012ذكرحمصباباعمرومحمد ميسر7789
بسبب القصف على الحي08NoNo-02-2012ذكرحمصباباعمرواحمد عباس االحمد7790
ا7791 ق ن اا 2012انثا 02 08NNال ل ف الق بسبب القصف على الحي08NoNo-02-2012انثىحمصباباعمروياسمين قصاب7791
http://youtu.be/EgQQ1xbFl3Qبسبب القصف على الحي08NoNo-02-2012ذكرحمصباباعمرورضوان العلي7792
بسبب القصف على الحي08NoNo-02-2012طفلحمصباباعمروفھد القاسم7793
السيد7794 طفلةحمصباباعمرومنى - الحي08NoNo-02-2012انثى على القصف بسبب طفلةحمصباباعمرومنى السيد7794 - بسبب القصف على الحي08NoNo-02-2012انثى
بسبب القصف على الحي08NoNo-02-2012ذكرحمصباباعمروفراس الكيالني7795
http://youtu.be/qhqzNrMuhigبسبب القصف على الحي08NoNo-02-2012ذكرحمصباباعمروعلي اليوسف7796
بسبب القصف على الحي08NoNo-02-2012انثىحمصباباعمروروال صھيوني7797 يي
بسبب القصف على الحي08NoNo-02-2012ذكرحمصباباعمروكنان العلو7798
بسبب القصف على الحي08NoNo-02-2012ذكرحمصباباعمروفيصل الحسن7799
بسبب القصف على الحي08NoNo-02-2012ذكرحمصباباعمروسعيد النجار7800
الكل7801 ة اخ 2012ذكا 02 08NNال ل ف الق بسبب القصف على الحي08NoNo-02-2012ذكرحمصباباعمروخديجة الكل7801
بسبب القصف على الحي08NoNo-02-2012ذكرحمصباباعمروعبدهللا مراد7802
بسبب القصف على الحي08NoNo-02-2012ذكرحمصباباعمرومحيي الدين الخالد7803
الخولي7804 الحي08NoNo-02-2012طفلحمصباباعمروفؤاد على القصف بسبب بسبب القصف على الحي08NoNo-02-2012طفلحمصباباعمروفؤاد الخولي7804
http://youtu.be/rwIEEhxPx-0بسبب القصف على الحي08NoNo-02-2012ذكرحمصباباعمرومحمد المصري7805
بسبب القصف على الحي08NoNo-02-2012ذكرحمصباباعمروعالء الرجب7806
طفلةحمصباباعمروبثينة عباس7807 - يبسبب القصف على الحي08NoNo-02-2012انثى
بسبب القصف على الحي08NoNo-02-2012طفلحمصباباعمرومحمد عباس7808
بسبب القصف على الحي08NoNo-02-2012ذكرحمصباباعمروجالل محمد نور7809
بسبب القصف على الحي08NoNo-02-2012انثىحمصباباعمروإلھام بارودي7810

ھناك 8 شھداء من عائلة األزھري  بسبب القصف على الحي08NoNo-02-2012ذكرحمصباباعمرومن عائلة األزھري7811

(االم )08NoNo-02-2012انثىحمصحي السبيلفاطمة الجبولي7812
الغنطاوي7813 عبدالناصر السبيلنبيل 08NoNo-02-72012طفلحمصحي 08NoNo-02-72012طفلحمصحي السبيلنبيل عبدالناصر الغنطاوي7813
08NoNo-02-152012انثى - طفلةحمصحي السبيلسعاد عبدالناصر الغنطاوي7814
08NoNo-02-52012طفلحمصحي السبيلعمر عبدالناصر الغنطاوي7815
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(االم)08NoNo-02-2012انثىحمصحي السبيلصباح أحمد علوان7816
08NoNo-02-242012انثىحمصحي السبيلزھور وليد فارس عطفة7817
08NoNo-02-162012انثىحمصحي السبيلشروق وليد فارس عطفة7818
طفة7819 فا ل ا لا طفلةال 122012انث 02 08NN طفلةحمصحي السبيلاسراء وليد فارس عطفة7819 - 08NoNo-02-122012انثى
08NoNohttp://youtu.be/wd9wT3RjeG0-02-272012ذكرحماةحي االربعينحسن سراقبي7820
08NoNo-02-2012ذكرحماةحي االربعينمحسن فرزات7821
الصطم7822 االربعينمحمد 08NoNo-02-2012ذكرحماةحي 08NoNo-02-2012ذكرحماةحي االربعينمحمد الصطم7822
تم قنصه في حي طريق حلب08NoNo-02-2012ذكرحماةالتريمسهمصطفى محمد سعيد الدله7823
08NoNo-02-2012ذكرريف دمشقالزبدانيمحمد الكويفي7824
08NoNo-02-2012ذكرريف دمشقالزبادنيبسام شبارة7825 يم
08NoNo-02-2012ذكرريف دمشقالزبادنيعلي رحمة7826
بسبب قذيفة08NoNo-02-2012ذكرريف دمشقمضاياعدنان اسماعيل7827
سقوط قذيفة على سيارته08NoNo-02-212012ذكرريف دمشقمضايااحمد محمد اسعد7828

ا829 ال افا شضا 2012ذكف 02 ف08 الق بسبب القصف08NoNo-02-2012ذكرريف دمشقمضايافادي عبدالوھاب7829
08NoNo-02-2012ذكرريف دمشقاشرفية الواديعاطف رحمة7830

http://youtu.be/ovRbnTbRQmQالنابوع  اثناء انقاذه رفاقه08NoNo-02-2012ذكرريف دمشقالزبدانيتمام التيناوي7831

مجند منشق استشھد في حمص08YesNo-02-2012ذكردرعابصرى الحريرمحمود رضا غازي7832
08NoNohttp://youtu.be/XIMj3GNeSq0-02-2012ذكردرعاتسيلمحمد محمود زين العابدين7833
بسبب القصف العشوائي08NoNo-02-2012ذكردرعاتسيلرمزي العامر7834

أ http://youtu.be/R9lKK5tHJb0بسبب القصف العشوائي08NoNo-02-2012ذكرادلبأريحااسماعيل محمد خير كروم7835

08NoNohttp://youtu.be/Zy6Dam4SaQg-02-2012ذكرادلبمعرة النعمانبسام محمد خالد الصبوح7836

جريد7837 محمد االنشقاق08YesNo-02-2012ذكرادلبمحمد محاولته إثر قتل http://youtuمجند be/pAerZYUPzFE http://youtu.be/pAerZYUPzFEمجند قتل إثر محاولته االنشقاق08YesNo-02-2012ذكرادلبمحمد محمد جريد7837
http://youtu.be/q-g7ZmRPsYالناشط08NoNo-02-2012ذكرادلبعزو ابراھيم الباشا7838
08NoNohttp://youtu.be/F6z6LvUfE9I-02-2012ذكرادلبفيلونسامر السعيد7839
08NoNohttp://youtu.be/kWn19t9A_kk-02-2012ذكرادلبرصاص قناصجميل قوصرة7840
التمانعة08NoNo-02-2012ذكرادلبسھل الغابزياد صويلح7841
طالب قام االمن بتقجير منزله08NoNo-02-2012ذكردير الزوربلدة أبو حماممحمد ذاكر األحمد7842
08NoNo-02-2012ذكرحلبحي المشھدمحمد كرازة7843
ل7844 الزا ك ةال القا 2012ذكشا 02 08NN( (اال ا إ ت ث كاك ال ا ذ   ذبحا بالسكاكين ثم تم إعدامھم(االب)08NoNo-02-2012ذكرحمصشارع القاھرةعبدالحكيم الزامل7844
 ذبحا بالسكاكين ثم تم إعدامھم(االبن)08NoNo-02-2012ذكرحمصشارع القاھرةخالد عبدالحكيم الزامل7845
 ذبحا بالسكاكين ثم تم إعدامھم(الزوجة االولى)08NoNo-02-2012انثىحمصشارع القاھرةھال المھباني7846
البيرقدار7847 القاھرةريم الثانية)08NoNo-02-2012انثىحمصشارع إعدامھم(الزوجة تم ثم بالسكاكين ذبحا   ذبحا بالسكاكين ثم تم إعدامھم(الزوجة الثانية)08NoNo-02-2012انثىحمصشارع القاھرةريم البيرقدار7847
ذبحا بالسكاكين ثم تم إعدامھم08NoNo-02-2012ذكرحمصشارع القاھرةمن عائلة الزامل7848
ھناك 8 شھداء ذبحا بالسكاكين ثم تم إعدامھم•08NoNo-02-2012ذكرحمصحي السبيلمن عائلة التركاوي7849

مھين7850 عائلة بيلمن ال 2012انثحمصح 02 08NoNo•08-02-2012انثىحمصحي السبيلمن عائلة مھيني7850 ھناك 5 شھداء من عائلة مھيني -  ذبحا بالسكاكين ثم تمNoNoم م ي
إعدامھم

http://youtu.be/jGKfg_wvTZIذبحا بالسكاكين ثم تم إعدامھم08NoNo-02-2012ذكرحمصحي السبيلعبدهللا المھيني7851
08NoNo-02-732012ذكرحمصوادي العربعمر النعسان7852

الكاف httذكا // t b /1i 7bGF6B 08NoNohttp://youtu.be/1iqn7bGF6Bg-02-2012ذكرحمصوادي العربعمر سكاف7853
08NoNohttp://youtu.be/Q8fOChoIOEo-02-362012ذكرحمصتير معلةتمام عبدالقادر الخالد7854
08NoNohttp://youtu.be/Z5CKi8eHIlo-02-2012ذكرحمصاالنشاءاتمثنى المعصراني7855
القوتلي7856 فھمي السباعسميح التعذيب08NoYes-02-2012ذكرحمصباب تحت درعا في http://youtuاستشھد be/anZpqg1Rnhk http://youtu.be/anZpqg1Rnhkاستشھد في درعا تحت التعذيب08NoYes-02-2012ذكرحمصباب السباعسميح فھمي القوتلي7856
08NoNohttp://youtu.be/3D-ArZ4j_6c-02-2012ذكرحمصجب الجندليعبدالكافي جريد7857
08NoNohttp://youtu.be/vb49PD30Vug-02-2012ذكرحمصالخالديةكمال عودة7858
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http://youtu.be/fkVWR-gyJ8Uرضيعة بسبب قطع الكھرباء عن المستشفى08NoNo-02-2012انثى - طفلةحمصالخالديةنجاح دعاس7859
ھناك 4 أطفال خدج  بسبب قطع الكھرباء عن المشفى•08NoNo-02-2012طفلحمصالخالديةطفل خديج7860

خديج7861 المشفى•08NoNo-02-2012طفلحمصالوعرطفل عن الكھرباء قطع بسبب الخدج من طفل 13 ھناك يج7861 رل  2012لصو 02 08NoNoى ن  ھرب  ع  بب  ج  ب ن  ل   13 

08NoNohttp://youtu.be/X2iJVe_RD0Y-02-132012طفلحمصكرم الزيتونموفق خالد الصياد7862
http://youtu.be/a oz3TPdFqEسنتان   بسبب القصف08NoNo-02-22012طفلحمصباباعمرومجھول الھوية7863
الھوية7864 سنوات08NoNo-02-42012طفلةحمصباباعمرومجھول 4 منزلھا على سقط صاروخ بسبب بسبب صاروخ سقط على منزلھا 4 سنوات08NoNo-02-42012طفلةحمصباباعمرومجھول الھوية7864
http://youtu.be/0B17YT4M zcبسبب القصف08NoNo-02-602012ذكرحمصباباعمرومجھول الھوية7865
http://youtu.be/I NQjjbqSvwھناك 3 شھداءلم تعرف اسماؤھم  بسبب القصف•08NoNo-02-2012ذكرحمصباباعمرومجھول الھوية7866
بسبب القصف08NoNo-02-2012ذكرحمصالحولةياسر بھاء الموسى7867
بسبب القصف08NoNo-02-2012انثىحمصالحولةميادة الخليل7868
بسبب القصف08NoNo-02-2012انثىحمصالحولةمكية نوري العكش7869

خديج7870 المشفى•08NoNo-02-2012طفلحمصالوعرطفل عن الكھرباء قطع بسبب الخدج من طفل 13 ھناك يج7870 رل  2012لصو 02 08NoNoى ن  ء  ھرب ع  بب  ج  ب ن  ل   13 

ھناك 13 طفل من الخدج  بسبب قطع الكھرباء عن المشفى•08NoNo-02-2012طفلحمصالوعرطفل خديج7871

ھناك 13 طفل من الخدج  بسبب قطع الكھرباء عن المشفى•08NoNo-02-2012طفلحمصالوعرطفل خديج7872

ھناك 13 طفل من الخدج  بسبب قطع الكھرباء عن المشفى•08NoNo-02-2012طفلحمصالوعرطفل خديج7873

ھناك 13 طفل من الخدج  بسبب قطع الكھرباء عن المشفى•08NoNo-02-2012طفلحمصالوعرطفل خديج7874

خديج7875 المشفى•08NoNo-02-2012طفلحمصالوعرطفل عن الكھرباء قطع بسبب الخدج من طفل 13 ھناك يج7875 رل  و 2012لصا 02 08NoNoى ن ا ء  ھرب ع ا بب  ج  ب ن ا ل   13 

ھناك 13 طفل من الخدج  بسبب قطع الكھرباء عن المشفى•08NoNo-02-2012طفلحمصالوعرطفل خديج7876

ھناك 13 طفل من الخدج  بسبب قطع الكھرباء عن المشفى•08NoNo-02-2012طفلحمصالوعرطفل خديج7877

ھناك 13 طفل من الخدج  بسبب قطع الكھرباء عن المشفى•08NoNo-02-2012طفلحمصالوعرطفل خديج7878

ھناك 13 طفل من الخدج  بسبب قطع الكھرباء عن المشفى•08NoNo-02-2012طفلحمصالوعرطفل خديج7879

خديج7880 المشفى•08NoNo-02-2012طفلحمصالوعرطفل عن الكھرباء قطع بسبب الخدج من طفل 13 ھناك ھناك 13 طفل من الخدج  بسبب قطع الكھرباء عن المشفى08NoNo-02-2012طفلحمصالوعرطفل خديج7880

ھناك 13 طفل من الخدج  بسبب قطع الكھرباء عن المشفى•08NoNo-02-2012طفلحمصالوعرطفل خديج7881

خديج7882 2012طفلحمصالخالديةطفل 02 08NoNo• المشف عن الكھرباء قطع بسبب خدج أطفال 4 ھناك ھناك 4 أطفال خدج  بسبب قطع الكھرباء عن المشفى•08NoNo-02-2012طفلحمصالخالديةطفل خديج7882
ھناك 4 أطفال خدج  بسبب قطع الكھرباء عن المشفى•08NoNo-02-2012طفلحمصالخالديةطفل خديج7883
ھناك 4 أطفال خدج  بسبب قطع الكھرباء عن المشفى•08NoNo-02-2012طفلحمصالخالديةطفل خديج7884
ھناك 8 شھداء ذبحا بالسكاكين ثم تم إعدامھم•08NoNo-02-2012انثىحمصحي السبيلمن عائلة التركاوي7885 وي7885 ر بيلن 0ىصي 0 08NoNoھم إ م م ين ب ب ھ 8
ھناك 8 شھداء ذبحا بالسكاكين ثم تم إعدامھم•08NoNo-02-2012ذكرحمصحي السبيلمن عائلة التركاوي7886
ھناك 8 شھداء ذبحا بالسكاكين ثم تم إعدامھم•08NoNo-02-2012ذكرحمصحي السبيلمن عائلة التركاوي7887
ھناك 8 شھداء ذبحا بالسكاكين ثم تم إعدامھم•08NoNo-02-2012ذكرحمصحي السبيلمن عائلة التركاوي7888

ة ھناك 8 شھداء ذبحا بالسكاكين ثم تم إعدامھم•08NoNo-02-2012ذكرحمصحي السبيلمن عائلة التركاوي7889
ھناك 8 شھداء ذبحا بالسكاكين ثم تم إعدامھم•08NoNo-02-2012ذكرحمصحي السبيلمن عائلة التركاوي7890
ھناك 8 شھداء ذبحا بالسكاكين ثم تم إعدامھم•08NoNo-02-2012ذكرحمصحي السبيلمن عائلة التركاوي7891
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 ھناك 5 شھداء من عائلة مھيني -  ذبحا بالسكاكين ثم تم•08NoNo-02-2012ذكرحمصحي السبيلمن عائلة مھيني7892
إعدامھم

مھيني7893 عائلة السبيلمن  ھناك 5 شھداء من عائلة مھيني -  ذبحا بالسكاكين ثم تم•08NoNo-02-2012ذكرحمصحي
ا إ ي7893 ھي بيلن   2012رصي  02 08NoNoإعدامھم

 ھناك 5 شھداء من عائلة مھيني -  ذبحا بالسكاكين ثم تم•08NoNo-02-2012ذكرحمصحي السبيلمن عائلة مھيني7894
إعدامھم

الھوية7895 القصف•08NoNo-02-2012ذكرحمصباباعمرومجھول بسبب اسماؤھم تعرف شھداءلم 3 http://youtuھناك be/I NQjjbqSvw http://youtu.be/I NQjjbqSvwھناك 3 شھداءلم تعرف اسماؤھم  بسبب القصف•08NoNo-02-2012ذكرحمصباباعمرومجھول الھوية7895
http://youtu.be/I NQjjbqSvwھناك 3 شھداءلم تعرف اسماؤھم  بسبب القصف•08NoNo-02-2012ذكرحمصباباعمرومجھول الھوية7896
قصف عشوائي08NoNo-02-2012حمصباباعمروتركية وھيبة7897
قصف عشوائي08NoNo-02-2012انثىحمصباباعمروھندية وھيبة7898 يى
قصف عشوائي08NoNo-02-2012حمصباباعمروسالم السعدي7899
قصف عشوائي08NoNo-02-2012حمصباباعمروھناء بارودي -الھام بارودي7900

لة7901 جھ صباباعشھيدة 2012ح 02 08NNائ عش قصف
http://www.youtube.com/verify

? t l / t h%3F % %age?next_url=/watch%3Fv_قصف عشوائي08NoNo-02-2012حمصباباعمروشھيدة مجھولة7901
3DnrBfWJ8WnMY

قصف عشوائي09NoNo-02-2012حمصباباعمروعبدالسالم بويضاني7902
http://youtu.be/https://www.fac

قصف عشوائي عندما كان يحاول إيصال مساعدات09NoNo-02-2012حمصباباعمروعلي راشد الركيالت7903

p y p
ebook.com/photo.php?fbid=19
3043537464427&set=a.13267
0656835049.19222.12265914

1169534&t 1& f f1169534&type=1&ref=nf

قصف عشوائي09NoNo-02-2012حمصباباعمروشھيدة مجھولة7904

http://www.youtube.com/verify
_age?next_url=/watch%3Fv%
3D637lW_eJJMg%26feature%

3Dyoutu be
ھناك شھيدين لم تصل أسماؤھم بعد•09NoNo-02-2012ذكرحمصالقصيرمجھول الھوية7905
ھناك 5 شھداء من عائلة عواد•09NoNo-02-2012انثىريف دمشقالزبدانيمجھول الھوية7906
الھوية7907 دمشقالزبدانيمجھول عواد•09NoNo-02-2012ذكرريف عائلة من شھداء 5 ھناك ھوي7907 يجھول  قزب 2012رري  02 09NoNoو ن   ھ   5 
ھناك 5 شھداء من عائلة عواد•09NoNo-02-2012ذكرريف دمشقالزبدانيمجھول الھوية7908
ھناك 5 شھداء من عائلة عواد•09NoNo-02-2012ذكرريف دمشقالزبدانيمجھول الھوية7909
ھناك شھيدين لم تصل اسماؤھم بعد•09NoNo-02-2012ذكرادلبمعرة النعمانمجھول الھوية7910

http://youtu.be/Rk0oCW8BJOcھناك 3 شھداء لم تصل أسماؤھما بعد•09NoNo-02-2012ذكرريف دمشقالزبدانيمجھول الھوية7911

http://youtu.be/Rk0oCW8BJOcھناك 3 شھداء لم تصل أسماؤھما بعد•09NoNo-02-2012ذكرريف دمشقالزبدانيمجھول الھوية7912

شھيدين لم تصل اسماؤھما  برصاص قناص•09NoNo-02-2012ذكرحمصالدبالنمجھول الھوية7913
http://youtu.be/G_CzPhl_bB0بسبب القصف09NoNo-02-2012انثىحمصباباعمروارتفاع الخلف7914
http://youtu.be/nu-M0SY-u kبسبب القصف09NoNo-02-232012ذكرحمصباباعمروعادل مراد7915

http://youtu.be/2vgzWQOg1KYبسبب القصف09NoNo-02-2012انثىحمصباباعمرومجھول الھوية7916

http://youtu.be/PC36O0WkrCIمتاثرا بجراحه09NoNo-02-2012ذكرحمصالخالديةشادي عبد الكريم الحمود الفاعوري7917
اليحيى7918 بجراحه09NoNo-02-2012طفلحمصتلبيسةشريف http://youtuمتاثرا be/76YrRE906uc يى7918 ي 2012لصبيري ا 02 09NoNoرا بجراhttp://youtu.be/76YrRE906uc
متأثرة بجراحھا09NoNo-02-112012طفلة - انثىحمصتلبيسةھنادي رضوان عويجان7919
برصاص حاجز األمن09NoNo-02-2012ذكرحمصالزعفرانةعبدالرزاق عكاري7920
09NoNo-02-282012ذكرحمصالقصيرضياء الدين جمول7921
http://youtu.be/zo8s0ldcfAEالعسكري المنشق  استشھد في القصير09YesNo-02-2012ذكرحمصباباعمرومحمد الديري7922
رائد منشق09YesNo-02-2012ذكرحمصالقصيراحمد جمرك7923
ھناك شھيدين لم تصل أسماؤھم بعد•09NoNo-02-2012ذكرحمصالقصيرمجھول الھوية7924
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قرية عرجون09NoNo-02-2012ذكرحمصالقصيراحمد خميس7925
09NoNohttp://youtu.be/STASth8NULE-02-2012ذكرحمصكرم الزيتونعبدالغفار عثمان سفور7926
09NoNohttp://youtu.be/GmCIkZ1Wcpc-02-2012ذكرحمصكرم الزيتونمحمد خالد محمد الفناص7927
تن7928 الز 2012ذكك 02 09NNhtt // t b /Dd38K F lE 09NoNohttp://youtu.be/Dd38KrFswlE-02-2012ذكرحمصكرم الزيتونمحمد سجيع نسب7928
http://youtu.be/J-BLzKfHpLgرصاص قناص09NoNo-02-2012ذكرحمصالخالديةمھند زعرور7929
بسبب القصف09NoNo-02-132012طفلة - انثىحمصالرستنجھينة عبد الباسط الشمالي7930
االحمد7931 محمد القصف09YesNo-02-2012ذكرحمصالرستنجھاد بسبب http://youtuالعقيد be/R n8MJBrN k http://youtu.be/R_n8MJBrN kالعقيد  بسبب القصف09YesNo-02-2012ذكرحمصالرستنجھاد محمد االحمد7931
بسبب القصف09NoNo-02-2012انثىحمصالرستنامينة شھاب7932
بسبب القصف09NoNo-02-2012انثىحمصالرستنمريم أيوب7933
http://youtu.be/J-BLzKfHpLgpبسبب القصف09NoNo-02-2012ذكرحمصالرستنمجھول الھوية7934 y p g
09NoNohttp://youtu.be/4M4UQOyJ70k-02-2012ذكرحمصالخالديةحسن الدالل7935

09NoNohttp://youtu.be/8QV8Nk8TNTY-02-2012ذكرحمصباب السباععبدالرحمن أحمد الھالل7936

رسالن7937 عائلة 2012ذكرحمصالدبالنمن 02 09NoNoقناص برصاص برصاص قناص09NoNo-02-2012ذكرحمصالدبالنمن عائلة  رسالن7937
مجند منشق09YesNo-02-2012ذكرحلبعين العرب (كوباني)خالد فلمز شاھين7938
مجند منشق09YesNo-02-2012ذكرحلبعين العرب (كوباني)خالد عبدو بسيكي7939
الھوية7940 (كوباني)مجھول العرب منشق09YesNo-02-2012ذكرحلبعين مجند 79 ھوي0 ي)جھول وب ) رب 0ربين 0 09esNoق ج
09NoNo-02-2012ذكرريف دمشقالزبدانيمن عائلة التيناوي7941
09NoNo-02-2012ذكرريف دمشقالزبدانيمن عائلة  زليخة7942
ھناك 5 شھداء من عائلة عواد•09NoNo-02-2012ذكرريف دمشقالزبدانيمجھول الھوية7943

http://youtu.be/Rk0oCW8BJOcھناك 3 شھداء لم تصل أسماؤھما بعد•09NoNo-02-2012ذكرريف دمشقالزبدانيمجھول الھوية7944

بسبب القصف09NoNo-02-2012ذكرريف دمشقمضايارشاد العبدة7945
محمود7946 حسين دمشقمضاياتيسير القصف09NoNo-02-2012ذكرريف بسبب بسبب القصف09NoNo-02-2012ذكرريف دمشقمضاياتيسير حسين محمود7946
09NoNo-02-62012طفلريف دمشقمضاياعبدهللا أحد فايز خليل7947
09NoNo-02-2012ذكرريف دمشقمضاياامين النموس7948
09NoNo-02-2012ذكرريف دمشقمضاياابراھيم عكاشة7949
09NoNo-02-2012ذكرريف دمشقمضايااسعد حمادة7950
09NoNo-02-2012ذكرريف دمشقمضايامؤيد اسماعيل أسعد7951
09NoNo-02-2012ذكرريف دمشقمضايامن عائلة عبد الوھاب7952
اائلة7953 شقضا 2012ذكف 02 09NN 09NoNo-02-2012ذكرريف دمشقمضايامن عائلة عيسى7953
http://youtu.be/1lThQsl_Da8أطلق عليه النار ودھس بالدبابة09NoNo-02-2012ذكرادلبسرمدامحمد جميل بكرو7954

09NoNohttp://youtu.be/uNWjOTSvLDY-02-2012ذكرادلبكورينسامر أبي زيد7955

البارة09NoNo-02-332012ذكرادلبجبل الزاويةمحمد ابراھيم الدقس7956

09NoNohttp://youtu.be/Ud6d1dOHWC-02-182012انثىادلبمعرة النعمانفاطمة ھشام العضم7957
U

ة7958 ال انل الن 2012ذكادلة 02 09NNد اؤھ ا ل ت ل ن د ش ھناك ھناك شھيدين لم تصل اسماؤھم بعد•09NoNo-02-2012ذكرادلبمعرة النعمانمجھول الھوية7958
http://youtu.be/xGHhfYEBJzMقرية الجانودية  رصاص عشوائي09NoNo-02-402012ذكرادلبجسر الشغورموفق غريبة7959
رصاص االمن09NoNo-02-422012ذكرادلبتلمنسايمن عبدالرحمن بكور7960
الدرويش7961 جاسم 09NoNohttp://youtu-02-2012ذكرحماةخنيزيرمحمد be/ldBWfY-FO k 2012ذكرحماةخنيزيرمحمد جاسم الدرويش7961 02 09NoNohttp://youtu.be/ldBWfY FO_k
09NoNohttp://youtu.be/ae7O0EUec6E-02-2012ذكردير الزورالقوريةحسن الحباش7962
  مجند(المغير)09YesNo-02-2012ذكردير الزورالقوريةعلي أحمد عبيد7963
مجند استشھد في حماة09YesNo-02-2012ذكرالحسكةمازن الحمادي7964
09NoNohttp://youtu.be/8qs01NMjKe0-02-2012ذكردرعاتسيلاحمد صالح البليلي7965
http://youtu.be/onxNCXMPDkIمجند استشھد في حمص لرفضة إطالق النار09YesNo-02-2012ذكردرعاالحارةمحمد يوسف الحوامدة7966
استشھد في حمص09YesNo-02-2012ذكرالرقةعسكري منشق7967
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http://youtu.be/8FuUUPZZ8fsاستشھد في حلب10NoNo-02-2012ذكرالحسكةالشدادينجيب محمد نجم7968
استشھد في حلب10NoNo-02-2012ذكرادلبسرمينمحمد ياسر سللورة7969
10NoNo-02-2012ذكرحمصتير معلةعبدالعزيز الحصني7970
تة7971 ت الشاأ 2012ذكك 02 10NN 10NoNo-02-2012ذكرحمصكرم الشاميمحمود أحمد ستيتة7971
10NoNo-02-2012ذكرحمصكرم الشامياوس سعد الدين7972
10NoNohttp://youtu.be/kVdVuuG2tU-02-2012ذكرحمصكرم الزيتونابراھيم فارس7973
عرنوس7974 الزيتونبالل 10NoNohttp://youtu-02-2012ذكرحمصكرم be/XBjW DuIAHA 10NoNohttp://youtu.be/XBjW_DuIAHA-02-2012ذكرحمصكرم الزيتونبالل عرنوس7974
10NoNohttp://youtu.be/vhk3u-Avql0-02-2012ذكرحمصباب السباععبدالحكيم نحاس7975
10NoNo-02-2012ذكرحمصجھاد شاكر ريحاني7976
انثىحمصباباعمرونور محمد7977 - 10NoNo-02-2012طفلة
10NoNohttp://youtu.be/YPjt_vlWCTI-02-2012ذكرحمصباباعمروايمن صطوف7978

10NoNohttp://youtu.be/_YaG WTspbM-02-2012طفلحمصباباعمرومجھول الھوية7979

الھوية7980 2012ذكرحمصباباعمرومجھول 02 10NoNohttp://youtu be/u5QyKAL6YOo 10NoNohttp://youtu.be/u5QyKAL6YOo-02-2012ذكرحمصباباعمرومجھول الھوية7980
10NoNohttp://youtu.be/US1fhvH81Ko-02-2012ذكرريف دمشقدومااحمد عمر الشيخ7999
10NoNo-02-2012ذكرحلبالفردوسماھر زياد منصور8000
الصغير8001 10NoNohttp://youtu.be/iB16WrYYOkU-02-2012ذكرحلبالفردوسابراھيم ير800 يم وسبر 0ربر 0 0NoNop //you u be/ 6 O U

10NoNohttp://youtu.be/ukmYSdFoSCY-02-2012ذكرحلبالفردوسمحمد المصري8002

10NoNo-02-2012ذكرحلبالفردوسمحمود بن أحمد درعوزي8003
ش8004 ل د دف 2012ذكلالف 02 10NNhtt // t b /W M2 N 7iQ 10NoNohttp://youtu.be/We_M2_N_7iQ-02-2012ذكرحلبالفردوسيوسف محمد علوش8004
10NoNo-02-2012ذكرحلبالمرجةعبدهللا دعبول بن عبدالقادر8005
10NoNohttp://youtu.be/bmmrJ19Ai90-02-2012ذكرحلبجرابلسعرب حسين عرب8006

ش زا ذذكلفش الت ت قض ط httكت // t b /MX 9JAC 2WU http://youtu.be/MXy9JACx2WUدكتور طبيب قضى  تحت التعذيب10NoYes-02-2012ذكرحلبعفرينشيرزاد حج رشيد8007

مجند قضى بتفجيرات حلب10YesNo-02-2012ذكرحلبالبابقصي سلمو8008

الكردي8009 عمر 10NoNohttp://youtu.be/MWYRNtcYNs-02-2012ذكردرعاانخلحسام ي8009 ر ر  2012ررلم  02 10NoNo
U

10NoNohttp://youtu.be/b-t2bw7e3iI-02-2012طفلدرعابصر الحريرمحمد مرعي الحريري8010
10NoNo-02-302012ذكردرعابصر الحريرعمر حسين الزوكاني8011
الشحادات8012 عايش محمد 10NoNo-02-2012ذكردرعاداعلعبدهللا ا8012 يش ا هللا   لب 2012ررا 02 10NoNo
10NoNo-02-652012ذكرحماةغرب المشتلمحمد خير كجك8013
10NoNo-02-2012ذكرحماةعصام جنيد8014
10NoNohttp://youtu.be/eAZZogpXr3w-02-2012ذكردير الزورالجورةعبيدة الحسن8015
10NoNohttp://youtu.be/K6rPzpsXO7Y-02-2012ذكرادلبخان شيخونمنذر محمد قطيني8016
الشرطي المنشق استشھد في حلب  المرجة10YesNo-02-2012ذكرادلبكفرعويدمحمد خالد الصري8017
قصف عشوائي10NoNo-02-2012حمصباباعمروامرأة من ال البنيان8018

htt // t b /XF2Jtk iG1I&f http://youtu.be/XF2JtksiG1I&feقصف عشوائي10NoNo-02-2012حمصباباعمرومحمد عبد الرحمن8019
ature=youtu.be

-http://youtu.be/aiwL-S4qقصف عشوائي10NoNo-02-2012حمصباباعمرومحمد جمعة8020
K4&feature=youtu.be

http://youtu.be/W7nZ7heKRdEقصف عشوائي10NoNo-02-2012حمصباباعمروطفل لم يصل اسمه8021
&feature=youtu.be

http://youtu.be/u5QyKAL6YOoقصف عشوائي10NoNo-02-2012حمصباباعمروامرأة لم يصل اسمھا8022

ال االك اا ش ف http://youtuق be/BKONrdEbOXw http://youtu.be/BKONrdEbOXwقصف عشوائي10NoNo-02-2012حمصباباعمرومالك حسن الكردي8023
&feature=youtu.be

10NoNohttp://youtu.be/dsSo-HG5Cmg-02-2012ذكرحمصالوعرعمار حمادة8024
مجند قضى في تفجيرات حلب10YesNo-02-2012ذكردرعاالكرك الشرقيمحمد يوسف البراغثة8025
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http://youtu.be/hQeQoP-BJcQتفجيرات حلب10NoNo-02-2012ذكردرعاداعلمحمود صالح العودة8026
10NoNo-02-142012طفلحلبالفردوسمحمد احمد قبيسي8027
http://youtu.be/D9O2jcwBLVEيكنى ب ابو حذيفه11NoNo-02-2012جنسيات اخرىالكويتخالد فؤاد المطيري8028
ال8029 ههللا ا ا 2012ذكتأث 02 11NN 11NoNo-02-2012ذكرحمصمتأثرا بجراحهعبدهللا المصري8029
http://youtu.be/npOB0l__Hpgقصف عشوائي11NoNo-02-2012حمصباباعمروعبدالمعين دياب8030
قصف عشوائي11NoNo-02-2012حمصباباعمرومحمد األعرج8031
كعكة8032 عشوائي11NoNo-02-2012حمصباباعمرومحمد قصف قصف عشوائي11NoNo-02-2012حمصباباعمرومحمد كعكة8032
http://youtu.be/PtZl1QpmxTgقصف عشوائي11NoNo-02-2012حمصباباعمرومحمد أيوب8033
عسكري منشق11YesNo-02-2012ذكردرعاالمسيفرةمحمد ابراھيم الزعبي8034
عسكري منشق11YesNo-02-2012ذكردرعاالمسيفرةمحمد جمال عبدالناصر الزعبي8035 يي
11NoNo-02-2012ذكردرعاالمسيفرةحسين موسى الزعبي8036
11NoNo-02-2012ذكردرعاالمسيفرةعبدهللا الشيخاني8037
11NoNo-02-2012ذكردرعاالمسيفرةرامي عماد الزعبي8038
الز8039 الك ةا ف 2012ذكاال 02 11 11NoNo-02-2012ذكردرعاالمسيفرةعمران عبدالكريم الزعبي8039
http://youtu.be/j0FBJBlIZnMمعاق11NoNo-02-2012ذكردرعاالمسيفرةبالل محمد الزعبي8040
اختطف جثته11NoNo-02-2012ذكردرعاالمسيفرةمجھول الھوية8041
الجباوي8042 يوسف حماة11YesNo-02-2012ذكردرعانوىاحمد في استشھد مجند مجند استشھد في حماة11YesNo-02-2012ذكردرعانوىاحمد يوسف الجباوي8042
11NoNo-02-2012ذكردرعاتسيلمحمد ذيب المصري8043
11NoNo-02-2012ذكردرعاتسيلعبدالعزيز سعيد ابو خشريف8044
عسكري منشق11YesNo-02-2012ذكرحماةبلدة التوينةاسماعيل مصطفى زعوط8045 يى
خطف االمن جثته11NoNo-02-2012ذكرحماةحيالينمجھول الھوية8046
http://youtu.be/ykw9LnePxqEرقيب أول منشق استشھد في الزبداني11YesNo-02-2012ذكردير الزورالبوليلعبيدة وردي صالح العاصي8047
http://youtu.be/e110WlPrjbsمجند11YesNo-02-2012ذكرالحسكةالمالكيةبرزان اسكان8048

ال ل ن ثا ل ا أ ف ل ا ناك ھناك 4 عساكر لم تعرف أسماؤھم وصلت جثامينھم لتوزع الى•11YesNo-02-2012ذكرالحسكةالشداديعسكري مجھول8049
اھاليھم

http://youtu.be/Ya4eIQj9_u4   متاثراً بجراحه(ابو سعيد  )11NoNo-02-2012ذكرادلباحمد حبوش8050
الدين8051 عالء الشغورھيثم 2012ذكرادلبجسر 02 11YesNoحمص في استشھد منشق http://youtuشرطي be/PXT2ft24Lwg http://youtu.be/PXT2ft24Lwgشرطي منشق استشھد في حمص11YesNo-02-2012ذكرادلبجسر الشغورھيثم عالء الدين8051
http://youtu.be/Qc5kGlW5tpIرصاص قناص11NoNo-02-2012ذكرادلبمعرة النعمانعبدهللا مسعود الخشان8052
11NoNohttp://youtu.be/ff-x_iaCCp0-02-2012ذكردمشقالقابونبدر الحموي8053
11NoNo-02-2012ذكرريف دمشقالزبدانيعصام الطسة8054 قيم
11NoNo-02-2012ذكرريف دمشقالزبدانيبشار خريطة8055
11NoNo-02-2012ذكرريف دمشقالزبدانيمحمد الكناكري8056
(االب)11NoNo-02-2012ذكرريف دمشقرنكوسيوسف الخطيب8057

ط شل ذف (االبن )11NoNo-02-2012ذكرريف دمشقرنكوساسد الخطيب8058
عسكري منشق11YesNo-02-2012ذكرريف دمشقدومامجھول الھوية8059
عسكري منشق11YesNo-02-2012ذكرريف دمشقالعتيبةمجھول الھوية8060
الھوية8061 زينبمجھول دمشقالسيدة 2012ذكرريف 02 11YesNoمنشق عسكري عسكري منشق11YesNo-02-2012ذكرريف دمشقالسيدة زينبمجھول الھوية8061

   استشھد على طريق دمشق  حمص بإستھداف(السائق)11NoNo-02-2012ذكرريف دمشققارةمجھول الھوية8062
الشاحنة

ة8063 ال ةل شققا د 2012ذكف 02 11NN(المرافق)11-02-2012ذكرريف دمشققارةمجھول الھوية8063  استشھد على طريق دمشق  حمص بإستھدافNoNo(ق ر ) ھ بإ ص ق ريق ى ھ
الشاحنة

مجند منشق استشھد في ريف دمشق11YesNo-02-2012ذكرحمصمجھول الھوية8064
11NoNo-02-362012ذكرحمصالقرابيصمن عائلة حمادي8065

أثط متأثرا بجراحه11NoNo-02-2012طفلحمصالرستنيزن الحسين8066
11NoNohttp://youtu.be/7x7q4qfmoSE-02-2012ذكرحمصباب السباعخالد محمد8067
11NoNo-02-2012ذكرحمصناصر عبد الفتاح خلوف8068
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11NoNo-02-2012ذكرحمصصالح العلي ابو زياد8069
11NoNo-02-2012ذكرحمصعمر الغنطاوي8070
11NoNo-02-2012ذكرحمصباباعمرواسامة حمدان8071
الت8072 اهللا 2012ذكا 02 11NN 11NoNo-02-2012ذكرحمصباباعمروعبدهللا التدمري8072
11NoNo-02-2012ذكرحمصباباعمرونايف العابد8073
11NoNohttp://youtu.be/q0iz4xRn6Fs-02-552012انثىحمصباباعمروابتسام الداالتي8074
األتاسي8075 نادر 11NoNo-02-2012انثىحمصباباعمروسحر 11NoNo-02-2012انثىحمصباباعمروسحر نادر األتاسي8075
11NoNo-02-2012انثىحمصباباعمروميسون عبدالعليم صافي8076
11NoNo-02-2012ذكرحمصباباعمرومصدق عبدالعليم صافي8077

اختطف في لبنان بتاريخ 30_11_2011 بمنطقة القليعات ووجد 
11NoYes-02-172012طفلدرعانوىياسر فاروق ابو رجب8078

_ _ خ ي
مقتوالً بتاريخ 30_1_2012 في منطقة الحرش ، وتسلم جثمانه 

اليوم

الوزير8079 استشھد عندما كان يحاول النزوح من بابا عمرو برصاص 11NoNo-02-262012ذكرحمصباباعمروعبداللطيف
ا ال ل الق ا ط ز ا وزير8079 ي  روب ب 262012رصب 02 11NoNoحاجز طيار بالقرب من معمل السماد

 ھناك 4 عساكر لم تعرف أسماؤھم وصلت جثامينھم لتوزع الى•11YesNo-02-2012ذكرالحسكةالشداديعسكري مجھول8080
اھاليھم

• ال لتوزع جثامينھم وصلت أسماؤھم تعرف لم عساكر 4 ھناك ھناك 4 عساكر لم تعرف أسماؤھم وصلت جثامينھم لتوزع الى•11YesNo-02-2012ذكرالحسكةالشداديعسكري مجھول8081
اھاليھم

 ھناك 4 عساكر لم تعرف أسماؤھم وصلت جثامينھم لتوزع الى•11YesNo-02-2012ذكرالحسكةالشداديعسكري مجھول8082
ماھاليھم

11NoNohttp://youtu.be/IZK660UE6TE-02-92012طفلة  - انثىدرعاالشيخ مسكيناسيل انور الجبر8083
11NoNo-02-152012طفلدمشقجوبرجميل شعبان8084
http://youtu.be/0zoLhIoDH2cقضى في تفجيرات حلب12NoNo-02-2012ذكرريف دمشقدوماعمر حسن عريضة8085

لش ذذشلل //ل / http://youtu.be/7py3l2w7l-cتحت التعذيب12NoNo-02-2012ذكردمشقالميدانعبدالناصر الشربجي8086
12NoNohttp://youtu.be/iqT_4bSiXkE-02-2012ذكرادلبفؤاد خاشان8087
12NoNohttp://youtu.be/XKEdBQfPVs4-02-2012ذكرادلباوس سعد الدين8088
الشحنة8089 عبدالحميد النعمانعبدالناصر 2012ذكرادلبمعرة 02 12NoNo 12NoNo-02-2012ذكرادلبمعرة النعمانعبدالناصر عبدالحميد الشحنة8089
تحت التعذيب12NoYes-02-302012ذكرادلبسرمينمھند عبد الحميد موحد8090
تحت التعذيب12NoYes-02-2012ذكرادلبسرمينعبدالكريم محمد خطيب8091

ا8092 ال د ا ةق الزا 252012ذكادلل 02 12NY قرية مشون   وجدت الجثة على اطراف البلدة وعليھا اثارhtt // t b /R5J LI F ر12NoYes-02-252012ذكرادلبجبل الزاويةقيس احمد الجابر8092 يھ و ر ى ج وج و ري
http://youtu.be/R5JoLIeFpwcالتعذيب

12NoNohttp://youtu.be/hdj01ZSCS4g-02-2012ذكرريف دمشقالضميرنضال عرابي8093
http://youtu.be/HlUuDgY6rRgالمجند12YesNo-02-2012ذكرالحسكةالمالكيةشفكر صالح8094

ذ 12NoNohttp://youtu.be/vuERbccgqfE-02-582012ذكرحماةعلي العيسى المغير8095
12NoNohttp://youtu.be/ohQNBvDI9vo-02-2012ذكرحمصباباعمروعبدالسالم مصطفى8096
12NoNohttp://youtu.be/S4_P8HzmLek-02-2012ذكرحمصباباعمروايمن فياض8097
العبد8098 محمد 2012انثحمصالرستنزينب 02 12NoNoالمنزل عل سقطت قذيفة قذيفة سقطت على المنزل12NoNo-02-2012انثىحمصالرستنزينب محمد العبد8098
12NoNo-02-2012ذكردرعاالمسيفرةبيان فاضل عيسى8099
12NoNo-02-2012ذكردرعاالمسيفرةماجد محمد خير الزعبي8100
12NoNo-02-2012ذكردرعاالمسيفرةمصطفى محمود حسن النوفل الزعبي8101 بي ز و ن و رى رري
12NoNo-02-2012ذكردرعاالمسيفرةيوسف علي الرسالن8102
12NoNohttp://youtu.be/JjeWPh0Vyh0-02-2012ذكردرعااليادودةاحمد محمد الزعبي8103
12NoNo-02-52012طفلدرعاالبلدضرغام زريقات8104
12NoNohttp://youtu.be/SUhrLVStYlE-02-2012طفلدرعاالبلدصالح خالد القناة8105
12NoNo-02-2012ذكردرعاإبطععبدالجليل فواز النصيرات8106
12NoNo-02-2012ذكردرعاإبطعخليل الحريري8107
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12NoNohttp://youtu.be/hQeQoP-BJcQ-02-2012ذكردرعاداعلمحمود صالح العودة8108
12NoNohttp://youtu.be/k3eWJ93UX0s-02-2012ذكردرعاالَحارةمحمد يوسف الحوامدة8109
http://youtu.be/M23Vjl-Gw9Qمجند استشھد في حمص12YesNo-02-2012ذكردرعابصر الشامابراھيم الوادي8110
فات8111 ن ال ش زا ة 2012ذكاق 02 12NNانخل ف تش ا استشھد في انخل12NoNo-02-2012ذكردرعاقرية زمرينسامر محمود رشيد الدنيفات8111
قصف عشوائي12NoNo-02-2012حمصباباعمروايمن حواط8112
12NoNo-02-2012ذكرريف دمشقجديدة عرطوزمصطفى غصن8113
المصري8114 عبدالكريم قناص12NoNo-02-322012ذكرحمصالقصيرجھاد http://youtuرصاص be/BmcCiqslkFc http://youtu.be/BmcCiqslkFcرصاص قناص12NoNo-02-322012ذكرحمصالقصيرجھاد عبدالكريم المصري8114
12NoNo-02-2012ذكرحماةعبدالكريم عمر مسعود8115
ھناك 3 شھداء مجھولين•13NoNo-02-2012ذكرريف دمشقسرغايامجھول الھوية8116
ھناك 3 شھداء مجھولين•13NoNo-02-2012ذكرريف دمشقسرغايامجھول الھوية8117
قصف عشوائي13NoNo-02-2012حمصباباعمروفرحان السقا8118
قصف عشوائي13NoNo-02-2012حمصباباعمروابراھيم نوعيم8119
13NoNo-02-2012ذكرريف دمشقسرغاياقاسم الغضبان8120
ا8121 الغض اأ شغا 2012ذكف 02 13 13NoNo-02-2012ذكرريف دمشقسرغايامأمون الغضبان8121
ھناك 3 شھداء مجھولين•13NoNo-02-2012ذكرريف دمشقسرغايامجھول الھوية8122

13NoNohttp://youtu.be/maMoEaHQ3H-02-142012طفلريف دمشقمضايامحمد أحمد جديد8123
oo

13NoNo-02-12012طفلريف دمشقمضاياقاسم جديد8124
13NoNo-02-2012ذكرريف دمشقدومامصطفى شامية8125
13NoNohttp://youtu.be/8DAqkFKVv 0-02-2012ذكرحمصالخالديةعادل زيدان8126

13NoNohttp://youtu.be/u9gW5DyvWcc-02-2012ذكرحمصالخالديةمجھول الھوية8127

13NoNohttp://youtu.be/TulN3Ykf4uQ-02-2012ذكرحمصباباعمروحسين بزازي8128
االشقر8129 طفلةحمصالرستنوفاء - القصف13NoNo-02-132012انثى http://youtuبسبب be/knkuAPKdeFk طفلةحمصالرستنوفاء االشقر8129 - http://youtu.be/knkuAPKdeFkبسبب القصف13NoNo-02-132012انثى
13NoNohttp://youtu.be/DOhTdrQ3j0Y-02-2012ذكرحمصالرستنيوسف السالمة8130
13NoNo-02-2012ذكرحمصديربعلبةرامز محمد مضيھا8131

 ھناك 3 شھداء لم يتعرف•

13NoNo-02-2012ذكرحمصباباعمرومجھول الھوية8132

م
عليھم

 
 صاروخ على سيارتھم التي حاولت الدخول لنقل الجرحى

ً قا تش فا

http://youtu.be/H2wQz0p2zcE

فاستشھدو حرقا 
13NoNo-02-2012ذكرحلباالنصاريمعتز عرب8133
المجند  استشھد في حمص  باباعمرو13YesNo-02-2012ذكرحلباعزازاسماعيل محمد الحداد8134
الحريري8135 جريح13NoNo-02-2012ذكردرعاداعلمدي وھو اعتقل ان بعد التعذيب http://youtuتحت be/hHqIkWlrCac http://youtu.be/hHqIkWlrCacتحت التعذيب بعد ان اعتقل وھو جريح13NoNo-02-2012ذكردرعاداعلمدي الحريري8135
http://youtu.be/jSh_DyEnL3Yتحت التعذيب بعد ان اعتقل وھو جريح13NoNo-02-2012ذكردرعاداعلمجھول الھوية8136
رصاص عشوائي13NoNo-02-152012ذكردرعابصر الحريرمصطفى أحمد العمير الحريري8137
http://youtu.be/8IQfyhV5YLcمجند13YesNo-02-2012ذكردرعاالحاَرةمحمد ابراھيم الحوامدة8138 pم y y
http://youtu.be/IkQ0rR1X9hkتحت التعذيب بعد اصابته مباشرة13NoNo-02-2012ذكرادلبخان شيخونخالد معراتي8139
بلدة مرعيان13NoNo-02-652012ذكرادلبجبل الزاويةخالد أحمد الخطيب8140
بلدة مرعيان13NoNo-02-352012ذكرادلبجبل الزاويةجميل محمد الخطيب8141

ا ق ةا الزا لل شذكا ف تش ا ل ا ن ال المجند  ابلين  استشھد في دمشق13YesNo-02-2012ذكرادلبجبل الزاويةاحمد سميح دقماق8142
بلدة بلشون13NoNo-02-2012ذكرادلبجيل الزاويةمحمد حسن شحود8143
بلدة بلشون13NoNo-02-2012ذكرادلبجبل الزاويةمحمود مصطفى عجاج8144
عجاج8145 أحمد الزاويةمصطفى بلشون13NoNo-02-2012ذكرادلبجبل بلدة بلدة بلشون13NoNo-02-2012ذكرادلبجبل الزاويةمصطفى أحمد عجاج8145
بلدة بلشون13NoNo-02-2012ذكرادلبجبل الزاويةعدنان محمد الصالح8146
13NoNohttp://youtu.be/8V7eq5wjtws-02-2012ذكرادلبمن الطائفة المسيحيةقيصر صغير8147
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http://youtu.be/xAgYqtol3Ioالمجند13YesNo-02-2012ذكرادلبسراقبعدي أحمد عبيد8148
13NoNohttp://youtu.be/JxWUf5ognes-02-2012انثى - طفلةحماةحي طريق حلبايه بكور8149
http://youtu.be/-nTqz9zPm_sرصاص قناصة على باب منزله13NoNo-02-2012ذكرحماةحمود السالم8150
ة8151 ل 2012ذكاةال 02 13YNة ا ال قة الف ن مجند من الفرقة الرابعة13YesNo-02-2012ذكرحماةالسلميةمجد حسين حمودي8151

الھوية8152 13NoNo-02-2012ذكرحمصباباعمرومجھول

 ھناك 3 شھداء لم يتعرف•
عليھم

 http://youtu be/H2wQz0p2zcE  13NoNo-02-2012ذكرحمصباباعمرومجھول الھوية8152
 صاروخ على سيارتھم التي حاولت الدخول لنقل الجرحى

 ً فاستشھدو حرقا

http://youtu.be/H2wQz0p2zcE

 ھناك 3 شھداء لم يتعرف•

13NoNo-02-2012ذكرحمصباباعمرومجھول الھوية8153

م
عليھم

 
 صاروخ على سيارتھم التي حاولت الدخول لنقل الجرحى

ً قا تش فا

http://youtu.be/H2wQz0p2zcE

فاستشھدو حرقا 
بلدة بيت سوى14NoNo-02-2012ذكرريف دمشقالغوطة الشرقيةمصطفى محمد ديب وقار8154
الجوالن استشھدت في ريف دمشق عرطوز14NoNo-02-502012انثىالقنيطرةالجوالنحمدة جندل خميس8155
الخطيب8156 الزاويةنضال 452012ذكرادلبجبل 02 14NoYesالتعذيب تحت http://youtuالرامي be/K1Ex7Q4GSYA http://youtu.be/K1Ex7Q4GSYAالرامي  تحت التعذيب14NoYes-02-452012ذكرادلبجبل الزاويةنضال الخطيب8156
http://youtu.be/e5kObC8ZGLcبلدة مرعيان14NoNo-02-2012ذكرادلبجبل الزاويةزياد محمد معري8157
14NoNo-02-2012ذكرحلباالتاربعبدو فارس عبدالرزاق8158
)(معروف بحبوش)14NoNo-02-2012ذكرحلباألتاربمحمد يوسف اآلغا8159 )
14NoNohttp://youtu.be/i4uZLyC v7U-02-2012ذكرحلباألتاربعبدالرحمن عبداللطيف الفج8160
الحاج14NoNo-02-2012ذكرحلباألتاربعبدو العزي8161
14NoNo-02-2012ذكرحلباألتاربحسين الشلو8162

اطف //ذلاأل / 14NoNohttp://youtu.be/j1XuEnYA3aU-02-2012ذكرحلباألتاربمجد مصطفى سعيد عبيد8163
14NoNohttp://youtu.be/J1nPP6oupJE-02-2012ذكرحلباألتاربوليد محمد عكاب8164
14NoNohttp://youtu.be/2yxgLCwQCS0-02-2012ذكرحماةالحميديةمحمود الجاجة8165
ظاظا8166 2012ذكرحماةالحميديةجھاد 02 14NoNo 14NoNo-02-2012ذكرحماةالحميديةجھاد ظاظا8166
ھناك 3 شھداء لم تعرف االسماء بعد•14NoNo-02-2012ذكرحماةالحميديةمجھول الھوية8167
14NoNohttp://youtu.be/sGrfP4piyX8-02-452012ذكردير الزورالبوكمالإياد الحسيب8168
14NoNo-02-2012ذكردير الزورالبوكماليوسف محمود الحاج طالب8169 ج

14NoNohttp://youtu.be/BtMEO0CTRJA-02-2012ذكردير الزورالبوكمالياسر بديوي السالمة8170

14NoNo-02-2012ذكردير الزورالبوكمالمحمود خضر الزكيتي8171
الداخل8172 اض الفاد ك الزال 2012ذكد 02 14NN 14NoNo-02-2012ذكردير الزورالبوكمالفادي رياض الداخل8172

http://youtu.be/nDnrObAWOGمتأثرا بجراحه14NoNo-02-2012ذكردرعاام ولدعماد فوزي قطيش8173
Y

ياستشھد في المسيفرة14NoNo-02-2012ذكردرعاالكركاحمد محمد عوض الحاجة الشنور8174
تحت التعذيب وجد على اتوستراد دمشق درعا14NoYes-02-2012ذكردرعاالغريةمجھول الھوية8175
متأثرة بجراحھا14NoNo-02-2012انثىدرعاإنخلھناء شكري العباس8176
http://youtu.be/xYoJrUGdGKgمتأثرا بجراحه14NoNo-02-2012ذكردرعانمرخالد نمر النصار8177

ش اا فذكا httالق // t b /ODQ61Z L V4 http://youtu.be/ODQ61ZvLyV4بسبب القصف14NoNo-02-2012ذكرحمصباباعمرومحمد حاميش8178
http://youtu.be/NRaSf5zyPukبسبب القصف14NoNo-02-2012ذكرحمصباباعمرومحمد فلفل8179
بسبب القصف14NoNo-02-2012ذكرحمصباباعمروابراھيم جمعة الكويعان8180
الشيخ8181 2012ذكرحمصباباعمروعبدالفتاح 02 14NoNoالقصف بسبب بسبب القصف14NoNo-02-2012ذكرحمصباباعمروعبدالفتاح الشيخ8181
14NoNohttp://youtu.be/KhHq4sukOzI-02-2012انثىحمصالقصيرعھد قدور8182
ھناك شھيدين لم تصل أسماؤھم بعد•14NoNo-02-2012ذكرحمصالقصيرمجھول الھوية8183
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مزارع اختطف وذبح ورميت جثته14NoNo-02-2012ذكرحمصالقصيرمحمد محمود محب الدين8184
http://youtu.be/yXT3DQ1tGPUمزارع اختطف وذبح ورميت جثته14NoNo-02-2012ذكرحمصالقصيرعبدالباسط محمد حربا8185
مزارع اختطف وذبح ورميت جثته14NoNo-02-2012ذكرحمصالقصيرعبدهللا محيي الدين شمس الدين8186
ا8187 ال اتا 2012ذكاالنشا 02 14NNالط كت httال // t b /F d66Q 7b1Y http://youtu.be/Fnd66Qp7b1Yالدكتور  الطبيب14NoNo-02-2012ذكرحمصاالنشاءاتماھر السراج8187
ھناك شھيدين لم تصل أسماؤھم بعد•14NoNo-02-2012ذكرحمصالقصيرمجھول الھوية8188
ھناك 3 شھداء لم تعرف االسماء بعد•14NoNo-02-2012ذكرحماةالحميديةمجھول الھوية8189
الھوية8190 بعد•14NoNo-02-2012ذكرحماةالحميديةمجھول االسماء تعرف لم شھداء 3 ھناك ھناك 3 شھداء لم تعرف االسماء بعد•14NoNo-02-2012ذكرحماةالحميديةمجھول الھوية8190

http://youtu.be/CaFdeZFONp0درعا شھيد مجھول الھوية بالغرية الغربية14NoNo2012 2 14-02-2012ذكردرعاالغرية الغربيةمجھول الھوية8191

http://youtu.be/0Cp2gFhI28oرصاص قناص15NoNo-02-2012حمصباباعمروحسن الحوالني8192
ة ذذق تحت التعذيب15NoYes-02-102012طفلالالذقيةبستان الليمونعدنان حسن عمران8193

15NoYes-02-2012ذكرادلبجبل الزاويةمجھول الھوية8194
تحت التعذيب   

 
المغارة قرية

http://youtu.be/L4mh37cjvRo
قرية  المغارة

15NoNo-02-2012ذكرادلبسلة الزھورماھر عبدالعزيز قطاش8195
http://youtu.be/jhww89efmmoقرية تل اعور15NoNo-02-2012ذكرادلبجسر الشغورعبدالمجيد محمد علي8196
العبدو8197 خالد الشغورماجد فريكة15NoNo-02-2012ذكرادلبجسر قرية و8197 ب ورج   ر  2012ربج 02 15NoNoري ري 

http://youtu.be/4QBgkR0N1PUقصف عشوائي للدبابات15NoNo-02-122012ذكرادلبسرمينالطفل اياد أحمد سالمة8198

15NoNo-02-2012ذكرادلبخان شيخوناحمد زياد الحاج رحمون8199
الغن8200 ط ا اندال الن 542012ذكادلة 02 15NNة قنا ا برصاص قناصة15NoNo-02-542012ذكرادلبمعرة النعمانعبدالباسط الغنوم8200
15NoNo-02-2012ذكرادلبسرمينمحمد عبداللطيف العري8201
وجنينھا  بطلق ناري على سيارتھم15NoNo-02-312012انثىادلبمعرة النعمانفريدة محمد وليد الحرامي8202
عكوش8203 هللا عبد 15NoNohttp://youtu-02-2012ذكرحلباالتاربفادي be/tUKqE kraiw 15NoNohttp://youtu.be/tUKqE_kraiw-02-2012ذكرحلباالتاربفادي عبد هللا عكوش8203
15NoNo-02-2012ذكرحلباالتارباحمد محمد رماح مرعي8204
15NoNo-02-372012ذكردرعاالنعيمةمحمد فارس النابلسي8205
http://youtu.be/L5IwmYDygh8برصاص عشوائي15NoNo-02-162012طفلة - انثىدرعاكحيلفاطمة فايز القادري8206
ضابط قتل أثناء دفاعه عن األھالي15YesNo-02-2012ذكردرعامعربةمجھول الھوية8207
http://youtu.be/FdWnWw NThIمسعف15NoNo-02-2012ذكرحمصباباعمروعبدالرحمن القبجي8208
مجند منشق تحت التعذيب15YesYes-02-2012ذكرحمصتلبيسةعبدالناصر خالد الخطيب الجناح8209
االن8210 2012ذكا 02 15NNhtt // t b /0C 2 FhI28 15NoNohttp://youtu.be/0Cp2gFhI28o-02-2012ذكرحمصباباعمروحسن محمد حوالني8210
http://youtu.be/ihprhkf6tecاستشھد في باباعمرو15NoNo-02-2012ذكرحمصالوعرحسام إخالص8211
بسبب قنبلة وضعت في سيارته عند أحد الحواجز15NoNo-02-242012ذكرريف دمشقحرستاعمار وليد عميِر8212
دلوان8213 عبدالجبار بن دمشقدوماعبدهللا التعذيب15YesNo-02-602012ذكرريف تحت قضى قضى تحت التعذيب15YesNo-02-602012ذكرريف دمشقدوماعبدهللا بن عبدالجبار دلوان8213
http://youtu.be/mSIJMedr5CUمتأثرا بجراحه اثر تعرضه لطلق ناري من قبل الشبيحة15NoNo-02-2012ذكردمشقالمزةاسامة شعبان8214
بسبب  قذيفة على منزلھم في بلودان15NoNo-02-2012ذكرريف دمشقمضايامحمد نعمة8215
يبسبب  قذيفة على منزلھم في بلودان15NoNo-02-2012ذكرريف دمشقمضايامحمد عساف8216 م
بسبب قذيفة على منزلھم في بلودان15NoNo-02-2012ذكرريف دمشقمضاياعمار الذھب8217

ھناك 6 شھداء من عائلة عفلق  قام األمن باختطاف الجثامين•15NoNo-02-2012ذكرريف دمشقمضايامن عائلة عفلق8218

ش اذكشزةال ش ا رصاص عشوائي15NoNo-02-2012ذكردمشقبرزةصالح عيش8219
رصاص عشوائي15NoNo-02-2012ذكردمشقبرزةكمال رجب8220
رصاص عشوائي15NoNo-02-2012ذكردمشقبرزةبسام يونس8221
الدين8222 سعد 15NoNohttp://youtu-02-2012ذكرحماةمنذر be/2- UUyv1xds 15NoNohttp://youtu.be/2-_UUyv1xds-02-2012ذكرحماةمنذر سعد الدين8222
رصاص عشوائي15NoNo-02-2012ذكرحماةالتريمسةيونس الدرويش8223
رصاص عشوائي15NoNo-02-452012انثىحماةكرنازفاطمة أحمد الجرس8224
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رصاص عشوائي15NoNo-02-2012ذكرحماةالتريمسةعلي يونس األحمد8225
http://youtu.be/aMfloMSkc gرصاص عشوائي15NoNo-02-2012ذكرحماةالتريمسةعالء محمد عيساوية8226

خلو8227 سعيد محمد استشھد في ريف حلب  مجند قتل لرفضه اطالق النار على 15YesNo-02-2012ذكرالحسكةفرھاد
تظا http://youtu.be/r9axlNJM-egال و8227 ي  2012رر   02 15YesNoالمتظاھرينttp //youtu be/ 9a J eg

مجند قتل لرفضه اطالق النار على المتظاھرين15YesNo-02-2012ذكرالحسكةعمار الخليل8228

ھناك 6 شھداء من عائلة عفلق  قام األمن باختطاف الجثامين•15NoNo-02-2012ذكرريف دمشقمضايامن عائلة عفلق8229

ھناك 6 شھداء من عائلة عفلق  قام األمن باختطاف الجثامين•15NoNo-02-2012ذكرريف دمشقمضايامن عائلة عفلق8230

عفلق8231 عائلة دمشقمضايامن 2012ذكيف 02 15NoNoالجثامين باختطاف األمن قا عفلق عائلة من شھداء 6 ھناك ھناك 6 شھداء من عائلة عفلق  قام األمن باختطاف الجثامين•15NoNo-02-2012ذكرريف دمشقمضايامن عائلة عفلق8231

ھناك 6 شھداء من عائلة عفلق  قام األمن باختطاف الجثامين•15NoNo-02-2012ذكرريف دمشقمضايامن عائلة عفلق8232

ھناك 6 شھداء من عائلة عفلق  قام األمن باختطاف الجثامين•15NoNo-02-2012ذكرريف دمشقمضايامن عائلة عفلق8233

15NoNo-02-2012درعاسحم الجوالنمحمد ممحدوح زين العابدين8234
العابدين8235 زين موس الجوالنياسين 2012درعاسحم 02 15NoNo 15NoNo-02-2012درعاسحم الجوالنياسين موسى زين العابدين8235
15NoNo-02-2012درعاسحم الجوالنطارق زياد زين العابدين8236
15NoNo-02-2012درعاسحم الجوالنمنذر وليد زين العابدين8237
15NoNo-02-2012درعاسحم الجوالنبسام محمد المطرود8238 مم
15NoNo-02-2012درعاسحم الجوالنباسل غسان السالم8239
15NoNo-02-2012درعاسحم الجوالنماھر حسين الرباعي8240
15NoNo-02-2012درعاسحم الجوالنحيان محمد الطعاني8241

لط ال ل لف 15NoNo-02-2012درعاسحم الجوالنفارس عبد السالم الطعاني8242
15NoNo-02-2012درعاسحم الجوالناحمد عليان الطعاني8243
15NoNo-02-2012درعاسحم الجوالنمھند يوسف الطعاني8244
الوراق8245 الجوالنمحمد 2012درعاسحم 02 15NoNo 15NoNo-02-2012درعاسحم الجوالنمحمد الوراقي8245
15NoNo-02-2012درعاسحم الجوالنعلي ياسين زين العابدين8246
15NoNo-02-2012درعاسحم الجوالنضياء محمد الجغيني8247
15NoNo-02-2012درعاسحم الجوالناحمد الترعاني8248 ي جور رم
15NoNohttp://youtu.be/nDWxaiOS6c4-02-2012حمصجورة الشياحرضوان التدمري8249
 بسبب القصف المدفعي على المدينة(مجند منشق )16YesNo-02-2012حماةكفرنبودةاحمد ابراھيم عطية النعسان8250
 بسبب القصف المدفعي على المدينة(مجند منشق)16YesNo-02-2012حماةكفرنبودةعبدالرحمن محمد شاليش8251

ط ة ف    بسبب القصف المدفعي على المدينة(شرطي منشق )16YesNo-02-2012حماةكفرنبودةعبدالعزيز سمير حمادة8252
  بسبب القصف المدفعي على المدينة(رقيب أول منشق)16YesNo-02-2012حماةكفرنبودةوائل منير قميرو8253
  بسبب القصف المدفعي على المدينة(مالزم منشق)16YesNo-02-2012حماةكفرنبودةمحمد منير الدبيس8254

منشق) المخابرات من (مساعد عل المدفع القصف بسبب     بسبب القصف المدفعي على(مساعد من المخابرات منشق)16YesNo-02-2012حماةكفرنبودةباسل القاسم8255
المدينة

بسبب القصف المدفعي على المدينة16NoNo-02-2012حماةكفرنبودةعبدالعزيز طه اليوسف8256
بسبب القصف المدفعي على المدينة16NoNo-02-2012حماةكفرنبودةوجيه حالق8257 ق بووجي ير ى ي بب ب
بسبب القصف المدفعي على المدينة16NoNo-02-2012حماةكفرنبودةمحمد أحمد دخل هللا8258
بسبب القصف المدفعي على المدينة16NoNo-02-2012حماةكفرنبودةايمن عبدالرحمن اليوسف8259
http://youtu.be/E02f8h2yGR4بسبب القصف المدفعي على المدينة16NoNo-02-2012حماةكفرنبودةنجم عطية النعسان8260

ةة ق قرية حسرات16NoNo-02-2012دير الزورالبوكمالسليمان عطية صالح السليمان8261
قرية حسرات16NoNo-02-2012دير الزورالبوكمالمجھول الھوية8262
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بسبب اعتراض االمن لسيارتھم فاصدمت بالدبابة واستشھدت 16NoNo-02-2012انثىريف دمشقمضاياھند عدي8263
على الفور

محمود8264 دمشقمضاياصبحية بسبب اعتراض االمن لسيارتھم فاصدمت بالدبابة واستشھدت 16NoNo-02-2012انثىريف
الف ل و8264 ي  قيب 2012ىري  02 16NoNoعلى الفور

بسبب اعتراض االمن لسيارتھم فاصدمت بالدبابة واستشھد 16NoNo-02-2012ريف دمشقمضايادرويش محمود8265
على الفور

عليوي8266 فواز انشقاقه16YesNo-02-2012الرقةالطبقةخالد عند حمص في استشھد http://youtuمجند be/LELUjtLusX8 http://youtu.be/LELUjtLusX8مجند استشھد في حمص عند انشقاقه16YesNo-02-2012الرقةالطبقةخالد فواز عليوي8266
http://youtu.be/oK880Idj3lYالمجند  متأثرا بجراحه16YesNo-02-202012ادلبمعرة النعمانمحمود رحمو حج يوسف8267
جب الزاوية   قرية بلشون16NoNo-02-302012ادلبادلبمحمود عبدالجليل بازار8268
يعسكري  قرية فركيا16YesNo-02-2012ادلبجبل الزاويةمجھول الھوية8269
مجزرة الروج16NoNo-02-2012ادلبالروجعبدالحكيم محمود معري8270
مجزرة الروج16NoNo-02-2012ادلبالروجيوسف محمود معري8271
مجزرة الروج16NoNo-02-2012ادلبالروجطاھر محمود معري8272

لالطل الا ة ز مجزرة الروج16NoNo-02-2012ادلبالروجطلعت عمر معري8273
مجزرة الروج16NoNo-02-2012ادلبالروجعالء عمر معري8274
مجزرة الروج16NoNo-02-2012ادلبالروجعاصم عمر معري8275
معري8276 عبدالعزيز 2012ادلبالروجعمر 02 16NoNoالروج مجزرة مجزرة الروج16NoNo-02-2012ادلبالروجعمر عبدالعزيز  معري8276
مجزرة الروج16NoNo-02-2012ادلبالروجزيد محمد حسن معري8277
مجزرة الروج16NoNo-02-2012ادلبالروجاحمد عبدالعظيم معري8278
مجزرة الروج16NoNo-02-2012ادلبالروجطالب عبدالعظيم معري8279 ي ججم
مجزرة الروج16NoNo-02-2012ادلبالروجطالل علي معري8280
مجزرة الروج16NoNo-02-2012ادلبالروجخالد نوح معري8281
مجزرة الروج16NoNo-02-2012ادلبالروجمحمد عماد محمود8282

لالال الا //ة /S 6 2 http://youtu.be/Sj6nVg2tJPcمجزرة الروج16NoNo-02-2012ادلبالروجمحمد حسن حالج8283
http://youtu.be/9ZyXhEFtOdMمجزرة الروج16NoNo-02-2012ادلبالروجمحمد خالد حالج8284
مجزرة الروج شيخ قرية سنغرة16NoNo-02-2012ادلبالروجمحمد نانو8285
حالج8286 طاھر 2012ادلبالروجمحمد 02 16NoNoالروج مجزرة مجزرة الروج16NoNo-02-2012ادلبالروجمحمد طاھر حالج8286
http://youtu.be/ItE2Hw_f8Hoقتل في جزرة سھل الروج16NoNo-02-2012ادلبقرية محمبلجميل بديع رحال8287
http://youtu.be/ItE2Hw_f8Hoاستشھد في مجزرة سھل الروج16NoNo-02-2012ادلبقرية النحلعبدالرحمن أحمد قرعة8288
http://youtu.be/LdoqgGsHyIQطفل خدج بحاجة الى حاضنة فمنعھم الحاجز16NoNo-02-2012طفلحمصالحولةاحمد محمد علي دلة8289 ھمي ى pج y qg y
16NoNo-02-2012حمصالحولةعمر ابو حفص8290
طفل خدج16NoNo-02-2012طفلحمصالحولةمحمد خضر التمر8291

حاكمي8292 باباعمرو16NoNo-02-2012حمصاالنشاءاتسامر في http://youtu.be/W-cbSBTDCdsاستشھد ي8292 2012صر  02 16NoNoرو ب ي ب ttpھ  //youtu be/ cbS Cds

16NoNo-02-2012انثىحمصالرستنھالة فرزات8293

http://youtu.be/QKkZRQSbg7Yاستشھد وھو بداخل سيارته16NoNo-02-502012درعاحي المطاريوسف الكور8294

اعتقل وھوي جريح ثم تمت صفيته - تحت التعذيب16NoYes-02-2012درعاالبلدمنار اسالم أحمد أبازيد8295
رصاص عشوائي16NoNo-02-2012انثىدرعامعربةامنة حسين البلخي8296
http://youtu.be/lCfwzLpJU7kاستشھد في الزبداني16NoNo-02-352012درعامحجةجمال أحمد ال حوشان8297

ة ا ال شاتف ف ف تش ا االنشقا ل ا ن مجند حاول االنشقاق استشھد في ريف دمشق16YesNo-02-2012درعاتوىمحمد يوسف العساودة8298
بسبب القصف العشوائي على المنازل16NoNo-02-502012درعاالبلدجادو ابو زيد8299
16NoNo-02-2012حماةكفرنبودةعالء عبد الكريم دخل هللا8300
دياب8301 جالل 16NoNo-02-2012حماةكفربودةاحمد 16NoNo-02-2012حماةكفربودةاحمد جالل دياب8301
16NoNo-02-2012حماةكفرنبودةاحمد شاليش8302
قذيفة دخلت منزلھا16NoNo-02-2012انثىحمصالمدينةمن عائلة الرفاعي8303
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مجند استشھد في درعا   في مجزرة سحم الجوالن16YesNo-02-2012حمصالحولةيوسف الغبرة8304
(رزوق جعفر )16NoNo-02-2012حماةالشرقيةعبدالرزاق حنا8305
16NoNo-02-2012دمشقكفرسوسةمحمد كنعان8306
ةنا8307 2012شقكف 02 16NN 16NoNo-02-2012دمشقكفرسوسةمحمد محمود مناوي8307
قصف عشوائي17NoNo-02-2012حمصباباعمروحمزة الھندواي8308
قصف عشوائي17NoNo-02-2012حمصباباعمرواحمد البيريني8309
باكير8310 الحي17NoNo-02-2012حمصباباعمروعبدالمجيد على العنيف القصف بسبب بسبب القصف العنيف على الحي17NoNo-02-2012حمصباباعمروعبدالمجيد باكير8310
بسبب القصف العنيف على الحي17NoNo-02-2012حمصباباعمرومؤيد النمس8311
بسبب القصف العنيف على الحي17NoNo-02-2012حمصباباعمروحمزة ھنداوي8312
يبسبب القصف العنيف على الحي17NoNo-02-2012حمصباباعمروعبدالجبار المسعد8313
بسبب القصف العنيف على الحي17NoNo-02-2012حمصباباعمروسميح الزوزو8314
بسبب القصف العنيف على الحي17NoNo-02-2012حمصباباعمرواحمد بيريني8315
بسبب القصف العنيف على الحي17NoNo-02-2012حمصباباعمرومحمد المھنا8316
نا831 ال اا 2012ا 02 ال1 ل ف ن ال ف الق بسبب القصف العنيف على الحي17NoNo-02-2012حمصباباعمروعصام المھنا8317
بسبب القصف العنيف على الحي17NoNo-02-2012حمصباباعمرويامن اسبر8318
بسبب القصف العنيف على الحي17NoNo-02-2012حمصباباعمروعدي كروم8319

لل ل ف ل ف لق http://youtu.be/a_D3SR6WXo4بسبب القصف العنيف على الحي17NoNo-02-2012حمصباباعمروياسر المحمد8320

بسبب القصف العنيف على الحي17NoNo-02-2012حمصباباعمروعبدهللا ھباش8321
بسبب القصف العنيف على الحي17NoNo-02-2012حمصباباعمروكايد السھالوي8322

ة رصاص قناص17NoNo-02-182012حمصالبياضةباسل شھاب8323
17NoNohttp://youtu.be/CMkXNuinW1Y-02-2012دمشقالمزةحسام األصفر8324
17NoNohttp://youtu.be/jNuHnxNlvq8-02-2012دمشقالمزةبالل فاروق طويلة8325
الكر8326 محمد 2012دمشقالمزةمحمود 02 17NoNohttp://youtu be/cFGdKsRAlfY 17NoNohttp://youtu.be/cFGdKsRAlfY-02-2012دمشقالمزةمحمود محمد الكرم8326
17NoNo-02-112012طفلدمشقالمزةحسن حجازي8327
17NoNo-02-2012ريف دمشقمضاياعمار شيخو8328
طعمة8329 17NoNohttp://youtu.be/pGOalJ5-02-2012دمشقدوماسليم 8Gw 2012قويم 8329 02 17NoNohttp://youtu.be/pGOalJ5_8Gw
17NoNohttp://youtu.be/lTctPnflypg-02-2012طفلدمشقدوماعماد سامر خيتي8330
17NoNohttp://youtu.be/nKHFs-wPLPY-02-2012ريف دمشقيبرودعامر الخطيب8331
17NoNohttp://youtu.be/ITYKoLvoNK8-02-2012ريف دمشقجديدة عرطوزعامر علي محمد8332

http://youtu.be/EnAkgHmw5Osتحت التعذيب17NoYes-02-2012درعاحيطمبالد يوسف األقرع8333

17NoNohttp://youtu.be/GNaF0Gnh7dQ-02-2012درعاالحارةمأمون طراد العقلة8334

17NoNohttp://youtu.be/UeNokZryKH4-02-632012درعاكفر شمسمحمد فيصل الحوراني8335
أبكم17NoNo-02-302012ادلبقرية معراتاعارف جمال عاصي8336
17NoNo-02-2012حلبحي الفردوسعبدو البرادعي8337
17NoNo-02-2012حلبحي الفردوسعبدالمعطي حسين العوجلي8338
17NoNohttp://youtu.be/w7by35IkXIw-02-2012حلباألتاربرشيد أحمد رشيد عبد الرحمن8339
17NoNohttp://youtu.be/cjM8pZ8K18E-02-2012حلبجرابلسابرھيم خلف المصطفى8340
غازي8341 2012حلباألتاربفايز 02 17NoNoبجراحه متاثرا متاثرا بجراحه17NoNo-02-2012حلباألتاربفايز غازي8341
17NoNo-02-2012دير الزورناصر المھنا8342
17NoNohttp://youtu.be/xxMooehO2ko-02-2012دير الزورحي الجورةناصر الصياح8343
استشھد بلغم في شارع المعري17NoNo-02-2012دير الزورالبوكمالمحسن علي النزال8344 ل83 ز ي لن زوربو 0ير 0 7NoNoري رع ي م ب ھ
http://youtu.be/EfDui9WuAyIرصاص األمن17NoNo-02-2012دير الزورالتكايافاروق الھفل8345
17NoNo-02-2012حمصالميدانمن عائلة كريش8346
17NoNo-02-2012حمصالميدانمن عائلة الخواجة8347
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النھرية17NoNo-02-2012حمصالقصيرمحمد خالد األحمد8348

17NoNohttp://youtu.be/6WPDZSAuH0s-02-2012حمصالخالديةمحمد تاجر ھالل8349

باكير8350 أحمد المزاربمحمد 2012طفلحماةجسر 02 17NoNoسيارتھم عل نار بإطالق بإطالق نار على سيارتھم17NoNo-02-2012طفلحماةجسر المزاربمحمد أحمد باكير8350
بإطالق نار على سيارتھم17NoNo-02-2012طفلحماةجسر المزارباحمد ظافر عصاية8351
رصاصة بالراس أثناء خروجه من المسجد17NoNo-02-2012حماةجنوب الملعبطلحة بكور8352
18NoNohttp://youtu.be/oSSFL734bRI-02-202012درعاالنعيمةعمار حسن العبود8353 بو ن pرير y
18NoNohttp://youtu.be/0DsTnNGcIxY-02-2012درعاانخلھيثم ممدوح الفراج8354
المجند  استشھد في حمص18YesNo-02-2012درعاالحارةمحمد يوسف حسين قنيس8355
http://youtu.be/a9YbeYr02OQمتاثرا بجراحه18NoNo-02-2012درعاقرية عدوانمحمد أمين القرفان8356

ة 18NoNohttp://youtu.be/XE9IykGymlA-02-2012حماةطيبة االمامسعيد خالد االسعد8357
مجند استشھد في حمص18YesNo-02-2012حلبرتيانمحمد طحان8358
http://youtu.be/f-O4wZsJbTAبرصاص من احد الحواجز دخلت منزله فقتله18NoNo-02-362012ادلبمعرة النعمانعبدهللا الصبوح8359
الخطيب8360 زھير 2012دمشقالمزةاسامة 02 18NoNo 18NoNo-02-2012دمشقالمزةاسامة زھير الخطيب8360

http://youtu.be/NnQ0UowXhoAحاول االنشقاق في باباعمرو فقتل18YesNo-02-2012الرقةمجھول الھوية8361

18NoNohttp://youtu.be/f7WIO99Vac8-02-2012حمصباباعمرومحمد تركي القندي8362

18NoNohttp://youtu.be/URAKmiauRRk-02-2012حمصباباعمرورعد العلي8363

18NoNo-02-2012انثىحمصاالنشاءاتسحر نادر األتاسي8364
طيارة8365 بشار الدريبعمر 2012حمصباب 02 18NoNo 18NoNo-02-2012حمصباب الدريبعمر بشار طيارة8365
http://youtu.be/sG2WnwduBigبرصاص قناصة18NoNo-02-2012انثىحمصكرم الزيتونحنان حسيان8366
18NoNo-02-2012حمصكرم الزيتونمحمد خالد كرشي8367

ش8368 ك د 2012ف 02 18YNة اش قتله فت ة الالذق ف االنشقاق ل ا نشق ك ع عسكري منشق   حاول االنشقاق في الالذقية فتم قتله مباشرة18YesNo-02-2012حمصفھد كريش8368

ثالث قذائف ھاون عشوائية على المنزل18NoNo-02-2012انثىحمصباب الدريبرتيبة العمر8369

الھوية8370 فقتلو18YesNo-02-2012حمصباباعمرومجھول االنشقاق http://youtu.be/NnQ0UowXhoAحاولو ھوي8370 روجھول  ب 2012صب 02 18YesNoو ق  و  http://youtu.be/NnQ0UowXhoAو

http://youtu.be/NnQ0UowXhoAحاولو االنشقاق فقتل18YesNo-02-2012حمصباباعمرومجھول الھوية8371

18NoNohttp://youtu.be/5zCoRI9LwEYp-02-402012ادلبجبل الزاويةاحمد خليل حربة8372 y
http://youtu.be/3uZQJSRf8B4اطالق نار عشوائي من عربة 18NoNoBMB-02-332012ادلبمعرة النعمانعبدالرحمن محمد شنيرة8373
http://youtu.be/GcaEkSsALkEقتل في ادلب برصاص األمن18NoNo-02-2012حلباألبزموعبدالقادر محمد أحمد8374
قرية الرامي19NoNo-02-2012ادلبجبل الزاويةعبدو محمود صالح األعمى8375

األ ةال ا ال لل اا ال ة ق قرية الرامي19NoNo-02-2012ادلبجبل الزاويةمحمود صالح األعمى8376
قرية الرامي19NoNo-02-2012ادلبجبل الزاويةابراھيم صالح االعمى8377
19NoNohttp://youtu.be/7uWkWyStzd4-02-2012ادلبمعرة مصرينمحمد مصطفى الدقة8378
غزال8379 2012ادلبمحامينضال 02 19NoNohttp://youtu be/ eleECAGrD0 19NoNohttp://youtu.be/_eleECAGrD0-02-2012ادلبمحامينضال غزال8379
19NoNo-02-2012ادلبقاضيمحمد زيادة8380
طبيب19NoNo-02-2012ادلبزياد عبد العزيز8381
متاثرا بجراحه19NoNo-02-2012درعاالشيخ مسكينمرسل يوسف الخلف8382 خ

http://youtu.be/RlWbXK6EwNwمحامي19NoNo-02-2012دير الزورالعشارةمحمود خلف الصالح8383

19NoNohttp://youtu.be/nZ1gK6KEQB-02-2012حمصباباعمروخالد مبارك8384
د8385 الحا د أح خنةجيھان ال صبلدة 2012انثح 02 19NNائ عش صاص رصاص عشوائي19NoNo-02-2012انثىحمصبلدة السخنةجيھان أحمد الحامد8385
19NoNohttp://youtu.be/EgQQ1xbFl3Q-02-472012حمصالحولةرضوان محمد علي بكور8386
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19NoNohttp://youtu.be/AFZmRRMOr9-02-2012حمصالخالديةسمير حوري زادة8387
U

19NoNohttp://youtu.be/hZ6HFU4ks5c-02-2012حمصالخالديةمحمد سميح زامل8388
خاوونج8389 2012حمصالخالديةنشوان 02 19NoNo 19NoNo-02-2012حمصالخالديةنشوان خاوونج8389
http://youtu.be/QaiWhzHcCJUتحت التعذيب19NoYes-02-2012حمصكرم الزيتوننضال األبش8390
19NoNohttp://youtu.be/KxDBvn5anm8-02-2012حمصكرم الزيتونعبدالرحمن مشعان بتال8391

ان8392 ك ات ال 452012ا 02 19YN عسكري منشق عن أمن الدولة استشھد بقذيفة مسمارية اطلقتhtt // t b / dXNC449f4 ري19YesNo-02-452012حمصباب السباعمحمد تركماني8392 ي ب ھ و ن ن ق ري
http://youtu.be/ordXNC449f4على الحي

المجند  استشھد في حمص19YesNo-02-192012ريف دمشقدوماعمر ابراھيم الحلبوني8393
  رصاص األمن(ابو محمد)19NoNo-02-2012ريف دمشقالضميرحسن عقبة النزال8394

ألهللا ق ق اطالق نار على المتظاھرين من قبل قوات األمن19NoNo-02-2012ريف دمشقالصبورةحسام بن عبد الرحمن العبد هللا8395

خطف من قبل الشبيحة ووجد مذبوحا اليوم - تحت التعذيب19NoYes-02-2012حماةطالل زياد حالق8396

سالمة8397 2012حماةالبياضطالل 02 19NoYesالتعذيب تحت تحت التعذيب19NoYes-02-2012حماةالبياضطالل سالمة8397

http://youtu.be/nZ1gK6KEQB0قصف عشوائي19NoNo-02-2012حمصباباعمروخالد المبارك8398
&feature=share

مالزم أول منشق استشھد في دوما20YesNo-02-2012حمصقرية عز الدينطارق نواف السالم8399
استشھد في دوما20NoNo-02-232012حمصقرية عز الدينعدي فيصل السالم8400

البويضة الشرقية  أثناء محاولته ادخال مساعدات لباباعمرو20NoNo-02-2012حمصالقصيراحمد ابراھيم بكار8401

البويضة الشرقية  أثناء محاولته ادخال مساعدات لباباعمرو20NoNo-02-2012حمصالقصيرمحمد عبد الكافي بكار8402

20NoNo-02-122012انثى - طفلةحمصحي الملعبقمر جنييات8403
جنييات8404 الملعبحوري طفلةحمصحي - 20NoNo-02-112012انثى طفلةحمصحي الملعبحوري جنييات8404 - 20NoNo-02-112012انثى
20NoNo-02-142012انثى - طفلةحمصحي الملعبثريا جنييات8405
شھيد  لم يصل اسمه بعد شقيق االطفال الثالث20NoNo-02-2012حمصحي الملعبمن عائلة جنييات8406
http://youtu.be/WfG_bUV3ye0yمتأثر بإصابته20NoNo-02-2012حمصالقصيرمحمود أحمد الشدادي8407 y
اعتقل وقتل20NoNo-02-2012حمصالقصيراسامة رعد8408
اعتقل وقتل20NoNo-02-2012حمصالقصيرسامي سويد8409
http://youtu.be/zpzEDMnkMzAتحت التعذيب20NoYes-02-2012حمصكرم الزيتونمحمد رضوان الجيزاوي8410
ل8411 ال از اف 2012ا 02 20NNhtt // t b /D7d7UQliBd 20NoNohttp://youtu.be/D7d7UQliBdw-02-2012حمصباباعمروفواز العلوين8411
http://youtu.be/POXZdh4_xsQاستشھد في االنشاءات برصاص قناص20NoNo-02-2012حمصباب ھودباسل محمد القاسم8412
http://youtu.be/eHXcQ0ZrolMرصاص قناصة20NoNo-02-322012حماةالحمدانيةحسين العلي المقبول8413
قدور8414 حاج المضيقسليمان األمن20NoNo-02-2012حماةقلعة رصاص الغاب http://youtuسھل be/ljKKaS3tCJ0 http://youtu.be/ljKKaS3tCJ0سھل الغاب   رصاص األمن20NoNo-02-2012حماةقلعة المضيقسليمان حاج قدور8414
وحدت الجثة بجانب قرية الصورة في حوران20NoNo-02-2012درعاالصورةمجھول الھوية8415
خنقا بالغازات20NoNo-02-352012الحسكةحي الغويرانتامر محمد السعود8416
محاوال االنشقاق من الكلية الحربية  فتم قتلھم20YesNo-02-2012الالذقيةمجھول الھوية8417 م
20NoNohttp://youtu.be/-gfglfLuWh0-02-2012ادلبالھبيطحسام بشير ابوراس8418
أبلين20NoNo-02-2012ادلبجبل الزاويةمصطفى شحير8419
http://youtu.be/VryBUpZn3Roحنتوتين20NoNo-02-2012ادلبجبل الزاويةحسام يحيى بركات8420

كل ال ةل ا ال لل االا ا ش ل ط ل تش ا ة ن أ أمنبة  استشھد على طريق حلب دمشق برصاص االمن20NoNo-02-2012ادلبجبل الزاويةمحمود جميل العكل8421
http://youtu.be/1jHy4oQvlTQجثث مكبلة االيدي واثار طلقات رصاص على الرأس20NoNo-02-2012ادلبقرب قرية قميناسمجھول الھوية8422
http://youtu.be/1jHy4oQvlTQجثث مكبلة االيدي واثار طلقات رصاص على الرأس20NoNo-02-2012ادلبقرب قرية قميناسمجھول الھوية8423
الھوية8424 قميناسمجھول قرية 2012ادلبقرب 02 20NoNoالرأس عل رصاص طلقات واثار االيدي مكبلة http://youtuجثث be/1jHy4oQvlTQ http://youtu.be/1jHy4oQvlTQجثث مكبلة االيدي واثار طلقات رصاص على الرأس20NoNo-02-2012ادلبقرب قرية قميناسمجھول الھوية8424
http://youtu.be/1jHy4oQvlTQجثث مكبلة االيدي واثار طلقات رصاص على الرأس20NoNo-02-2012ادلبقرب قرية قميناسمجھول الھوية8425
http://youtu.be/1jHy4oQvlTQجثث مكبلة االيدي واثار طلقات رصاص على الرأس20NoNo-02-2012ادلبقرب قرية قميناسمجھول الھوية8426
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http://youtu.be/1jHy4oQvlTQجثث مكبلة االيدي واثار طلقات رصاص على الرأس20NoNo-02-2012ادلبقرب قرية قميناسمجھول الھوية8427
http://youtu.be/1jHy4oQvlTQجثث مكبلة االيدي واثار طلقات رصاص على الرأس20NoNo-02-2012ادلبقرب قرية قميناسمجھول الھوية8428
قناص20NoNo-02-2012حماةاالربعينابومحمد حميمس8429
ف8430 ا ا شقتال 2012ف 02 20NNزا لل ة ا ف في مداھمة للمزارع20NoNo-02-2012ريف دمشقحرستاعلي ابراھيم فرعون8430
20NoNo-02-2012حلبالمشارقةمحمد رمضان8431
http://youtu.be/4eY92DQfyfUقلعة المضيق  طلق ناري20NoNo-02-102012طفلحماةعلي حسن الحسن8432
الھوية8433 قتلھم20YesNo-02-2012الالذقيةمجھول فتم الحربية الكلية من االنشقاق حاوال حاوال االنشقاق من الكلية الحربية  فتم قتلھم20YesNo-02-2012الالذقيةمجھول الھوية8433
نتيجة القصف على المنازل21NoNo-02-62012طفلحمصباباعمرومحمد يحيى الويس8434
نتيجة القصف على المنازل21NoNo-02-2012طفلحمصباباعمروسعيد ابراھيم8435
نتيجة القصف على المنازل21NoNo-02-2012انثىحمصباباعمروسمية زھران8436
نتيجة القصف على المنازل21NoNo-02-2012انثىحمصباباعمروسكرى الحمد8437
نتيجة القصف على المنازل21NoNo-02-2012حمصباباعمرومحمد السلوم8438
نتيجة القصف على المنازل21NoNo-02-2012انثىحمصباباعمروسمية باشان8439
اة8440 2012ا 02 نازل21 ال ل ف الق ة نت نتيجة القصف على المنازل21NoNo-02-2012حمصباباعمروسعيد حميدة8440
نتيجة قصف منزلھم21NoNo-02-2012طفلحمصباباعمروياسر نضال قدسية8441
نتيجة قصف منزلھم21NoNo-02-2012انثىحمصباباعمرووالدة نادر نضال قدسية8442
السيد8443 باباعمرو21NoNo-02-2012حمصباباعمرورامي مصور منزلھم قصف http://youtuنتيجة be/fHnpcJSjCGA http://youtu.be/fHnpcJSjCGAنتيجة قصف منزلھم  مصور باباعمرو21NoNo-02-2012حمصباباعمرورامي السيد8443
 نتيجة قصف منزلھم(االخ )21NoNo-02-2012حمصباباعمروصفوان كاخيا8444
  نتيجة قصف منزلھم(االخ)21NoNo-02-2012حمصباباعمرومن عائلة كاخيا8445
)ى  نتيجة قصف منزلھم(االخت)21NoNo-02-2012انثىحمصباباعمرومن عائلة كاخيا8446 م(
نتيجة قصف منزلھم21NoNo-02-2012حمصباباعمروعمار نعيم صبوح8447
http://youtu.be/qunFhdsgb1Yنتيجة قصف منزلھم21NoNo-02-2012حمصباباعمروعبدهللا نعيم صبوح8448
http://youtu.be/tjvyR1D_HrYبسبب القصف العنيف على المدينة21NoNo-02-2012حمصالقصيرانس حسين جربان8449

الغف نةالقش ال ل ف ن ال ف الق بسبب القصف العنيف على المدينة21NoNo-02-2012حمصالقصيريوشع الغفري8450
بسبب القصف العنيف على المدينة21NoNo-02-2012حمصالقصيررسالن محمد مطر8451
  بسبب القصف العنيف على المدينة(ابونضال)21NoNo-02-2012حمصالقصيرخالد حسن الواو8452
مشارقة8453 ابراھيم 2012طفلحمصالقصيراسماعيل 02 21NoNoالمدينة عل العنيف القصف بسبب بسبب القصف العنيف على المدينة21NoNo-02-2012طفلحمصالقصيراسماعيل ابراھيم مشارقة8453
http://youtu.be/rGrxCupP4UMبسبب القصف العنيف على المدينة21NoNo-02-2012طفلحمصالقصيرمحمد ابراھيم مشارقة8454
http://youtu.be/erk0igJp5Mkرصاص األمن21NoNo-02-2012حمصالرستنمحمد فرزات8455
http://youtu.be/hsjn-Xr1rPYرصاص قاص21NoNo-02-2012حمصالرستنقاسم حمشو8456 pم y j
متاثرا بجراحه21NoNo-02-2012حمصالبياضةعبدالرزاق الخرما8457
رصاص قناص21NoNo-02-2012حمصالقصورمحمد علي الحجازي8458
برصاص األمن21NoNo-02-272012حمصالخالديةبالل المغربل8459

ذلل ل http://youtu.be/Cx3C9B0vrvwتحت التعذيب21NoYes-02-2012حمصكرم الزيتونمدين محمد  حسن النعيمي8460
رصاص االمن21NoNo-02-2012دير الزورالجورةحسان توفيق8461
21NoNo-02-272012درعاطفسمحمد البردان8462
نعمان8463 ديب 2012حلباألتاربانس 02 21NoNo 21NoNo-02-2012حلباألتاربانس ديب نعمان8463
قرية باريشا21NoNo-02-132012طفلحلباالتاربمجھول الھوية8464
  أثناء حلة مداھمات(ابوعلي)21NoNo-02-2012ريف دمشقدوماماجد نذير خبية8465
اختناقا بالغازات السامة21NoNo-02-2012ريف دمشقمضاياعبدالناصر محمد الضبة8466 قير زري
مجند رفض إطالق النار واستشھد في حمص21YesNo-02-2012ريف دمشقحموريةعبدو عبدالكريم الطرح8467
رئيس بلدية مضايا21NoNo-02-2012ريف دمشقمضاياكمال وجيه يوسف8468
ابلين22NoNo-02-252012ادلبجبل الزاويةوليد شحيبر8522

ةأ ابلين22NoNo-02-372012ادلبجبل الزاويةعدنان أحمد الخلف8523
http://youtu.be/0rfgXBzw5Tgجراء القصف22NoNo-02-2012ادلبخان شيخونمحمد فجر السالم8524
http://youtu.be/OyZJN7LefQEجراء القصف22NoNo-02-2012ادلبخان شيخونخليل الكردي8525
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كورين22NoNo-02-2012ادلبجبل الزاويةمحمد مصطفى النزھة االبراھيم8526
كورين  تم ذبحه22NoNo-02-2012ادلبجبل الزاويةمحمد اسعد العبود8527
كورين22NoNo-02-2012ادلبجبل الزاويةابن شعبان بزارة8528
غن8529 غزال لكفات 2012ا 02 22NN 22NoNo-02-2012ادلبكورينفاتح غزال غنيمي8529
22NoNo-02-2012ادلبكورينابراھيم عمر االبراھيم8530
22NoNo-02-2012انثىادلبكورينحورية زوجة أحمد حسن غنيمي8531
غندورة8532 خالد 22NoNohttp://youtu-02-352012انثىادلبنحليابثينة be/zCS9sAf3xas 22NoNohttp://youtu.be/zCS9sAf3xas-02-352012انثىادلبنحليابثينة خالد غندورة8532
22NoNo-02-2012حمصباباعمروعبدالغفار حاميش8533
22NoNohttp://youtu.be/pM2CT9tiEm4-02-2012حمصباباعمرومحمد عمر جنيد8534
22NoNo-02-2012حمصباباعمرومصطفى الوعر8535
22NoNo-02-2012حمصباباعمرونعيم جانسيز8536
22NoNo-02-2012حمصباباعمروخالد محمد الشيخ8537
22NoNo-02-2012حمصباباعمرواحمد محمد الفاعور8538
8 ال39 اخال 2012ا 02 22 22NoNo-02-2012حمصباباعمروخالد السيد8539
22NoNo-02-2012حمصباباعمروعبدالرحمن القاسم8540
22NoNo-02-2012حمصباباعمروياسر محمد الحسين8541
االحمد8542 22NoNo-02-2012حمصباباعمروعبدالرزاق 22NoNo-02-2012حمصباباعمروعبدالرزاق االحمد8542
22NoNo-02-2012حمصباباعمروجاسم محمد الخالد8543
22NoNo-02-2012حمصباباعمروياسين بكور8544
22NoNo-02-2012حمصباباعمرومحمد خير الدين مصري8545 ي
22NoNo-02-2012حمصباباعمروعبدالكريم الخالد8546

صحفي فرنسي استشھد في  باباعمرو من الطائفة المسيحية 22NoNo-02-2012جنسيات اخرىفرنساريمي اوشليك8547
الكريمة

فة الطا ا ا ف ش ا ة أ ة ف صحفية أمريكية   استشھدت في  باباعمرو  من الطائفة 22NoNo-02-2012جنسيات اخرىامريكاماري كولفن8548
http://youtu.be/b3O9vgzcoywالمسيحية الكريمة

استشھد في الخالدية22NoNo-02-2012حمصالوعرضياء اسماعيل8549
فرزات8550 2012حمصالرستنزھير 02 22NoNoالتعذيب تحت تحت التعذيب22NoNo-02-2012حمصالرستنزھير فرزات8550
23NoNo-02-2012دير الزورالخريطةبالل كردوش8551
23NoNo-02-2012دير الزورالخريطةحسين علي الحسين8552
23NoNo-02-2012دير الزورالخريطةخليل سالم الرزوق8553 ق م
23NoNo-02-2012دير الزورالخريطةنائل السالم8554
23NoNo-02-2012دير الزورالخريطةعبدالحميد المحمد8555
23NoNo-02-2012دير الزورالخريطةمحمد الخلف8556

ة طةل لل 23NoNo-02-2012دير الزورالخريطةحسين السمية8557
رصاص عشوائي23NoNo-02-582012حماةسوبينرضوان الحسن8558
رصاص عشوائي23NoNo-02-292012حماةسوبينمعاذ روان الحسين8559
خضر8560 انثحماةسوبينوعد 32012طفلة 02 23NoNo انثىحماةسوبينوعد خضر8560 - 23NoNo-02-32012طفلة
بلدة كفر الطون23NoNo-02-302012حماةانس شيحان االسعد8561
23NoNo-02-362012حماةبلدة كفر الطونسليمان شيحان األسعد8562
23NoNo-02-432012حماةبلدة كفر الطوناحمد شيحان االسعد8563 ن وني ر ب
23NoNo-02-2012حماةبلدة كفر الطونرضوان سليمان االسعد8564
23NoNo-02-2012حماةبلدة كفر الطوناحمد سليمان االسعد8565
23NoNo-02-2012حماةبلدة كفر الطونمحمد سليمان االسعد8566

أل طف 23NoNo-02-2012حماةبلدة كفر الطونفراس عدنان األسعد8567
23NoNo-02-2012حماةبلدة كفر الطونمروان عدنان األسعد8568
23NoNo-02-2012حماةبلدة كفر الطونضياء عدنان األسعد8569
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23NoNo-02-2012حماةبلدة كفر الطونمحمد عدنان األسعد8570
23NoNo-02-2012حماةبلدة كفر الطونفراس نايف األسعد8571
23NoNo-02-2012حماةبلدة كفر الطونمروان نايف األسعد8572
األ8573 ف الطنا كف ة 2012اةل 02 23NN 23NoNo-02-2012حماةبلدة كفر الطونمحمد نايف األسعد8573
23NoNo-02-2012حماةبلدة كفر الطونعبدالناصر الخيرو8574
مساعد أول تحت التعذيب23NoYes-02-2012حماةكفرزيتاعبدالحميد ابراھيم البكور8575
الدالي8576 االنشقاق23YesYes-02-272012حماةموركعبدالستار محاولة اثناء استھشد شرطي شرطي استھشد اثناء محاولة االنشقاق23YesYes-02-272012حماةموركعبدالستار الدالي8576
23NoNo-02-122012طفلحماةموركمحمد عمار مصطفى8577
ھناك 7 أطفال خدج بسبب قطع الكھرباء عن المشفى23NoNo-02-2012حماةحلفاياطفل خديج8578
23NoNo-02-2012حماةجنوب الملعبمحمد الجاسم8579 م
قتل على الحاجز23NoNo-02-2012حماةقرية الحمراحسن تمومة8580
قتل على الحاجز23NoNo-02-2012حماةقري الحمرااشرف حسن تمومة8581
قتل على الحاجز23NoNo-02-2012حماةقرية الحمرامن عائلة الحسون8582
8 ل83 ف 2012اةاالال 02 23 23NoNo-02-2012حماةحي االربعينعالء مسعف علي8583
23NoNo-02-2012حماةحي االربعينخالد مشمع8584
23NoNo-02-2012ريف دمشققطنامالك بدر الدين8585
جعرش8586 رشيد دمشقدومامحمد 23NoNo-02-2012ريف 23NoNo-02-2012ريف دمشقدومامحمد رشيد جعرش8586
23NoNo-02-2012ريف دمشقدارياماھر ناعسة8587
23NoNo-02-82012طفلحلبمنغنديم محمد بشير8588
23NoNo-02-2012ادلبجبل الزاويةتامر أحمد والي8589 ي
23NoNo-02-2012ادلبمدينة ادلبمحمد شوا8590
23NoNo-02-2012ادلبمعرة النعمانمحمد عبد هللا شاويش8591
قتل على أحد الحواجز23NoNo-02-2012ادلبأريحامحمود عمر العلي8592

23NoNohttp://youtu.be/UBonCudF4Mg-02-2012ادلبجبل الزاويةبكور أحمد االسعد8593

23NoNo-02-2012ادلبجبل الزاويةحسن الرشيد8594
محمد8595 حاج الشغورمصطفى تركيا23NoNo-02-2012ادلبجسر الى الفرار محاولته اثناء ج 8595 ورى  ر  2012بج 02 23NoNoي ر ى  ر  ر و   
23NoNo-02-2012ادلبقرية اورم الجوزعبسي مقشر8596
23NoNo-02-2012ادلبقرية اورم الجوزابراھيم خليفة8597
23NoNo-02-2012ادلبقرية اورم الجوزمصطفى قدي8598
23NoNo-02-2012ادلبقرية اورم الجوزعالء قدي8599
23NoNo-02-2012ادلبقرية اورم الجوزعلي قدي8600
23NoNo-02-2012ادلبقرية اورم الجوزمحسن سحلول8601
خطي8602 عادل زصطف الج ا ية 2012ادلق 02 23NN 23NoNo-02-2012ادلبقرية اورم الجوزمصطفى عادل خطيب8602
23NoNo-02-2012ادلبقرية اورم الجوزعبدهللا عادل خطيب8603
ھناك 4 أطفال لم تعرف اسماؤھم23NoNo-02-2012طفلادلبقرية اورم الجوزمجھول الھوية8604
الجربوع8605 احمد معياناياد 23NoNo-02-2012ادلبقرية جربوع8605 ني   ي 2012بري  02 23NoNo
23NoNo-02-2012ادلبقرية معيانخالد قنطر الجربوع8606
23NoNo-02-2012ادلبقرية معيانمحمد احمد الجربوع8607
23NoNo-02-2012ادلبقرية معيانمحمد جاسم الجربوع8608
23NoNo-02-2012ادلبقرية معيانبسام محمد الجربوع8609
23NoNo-02-2012ادلبقرية معيانحسين احمد الجربوع8610
23NoNo-02-2012ادلبقرية معيانخالد احمد الجربوع8611
ع8612 ال د ل انف ة 2012ادلق 02 23NN 23NoNo-02-2012ادلبقرية معيانفيصل محمد الجربوع8612
23NoNo-02-2012ادلبقرية معيانمحمد خالد الضاھر8613
23NoNohttp://youtu.be/2VE2QGzV53E-02-2012ادلبقرية معيانخميس محمد الجربوع8614
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23NoNo-02-2012ادلبمرديخعلي عقلة8615
23NoNo-02-2012ادلببسنقولمحمود عكل العمر8616
23NoNo-02-2012ادلببسنقولمصطفى عبدهللا معري8617
ا8618 ال لطف لنق 2012ا 02 23NN 23NoNo-02-2012ادلببسنقولمصطفى محمد الحاجي8618

23NoNohttp://youtu.be/IWRwZWhqwAI-02-2012ادلببسنقولاحمد محمد معري8619

23NoNo-02-2012ادلببسنقولمحمد يوسف العمر8620 ر ويو بب
23NoNo-02-172012ادلبالمسطومةحسام شيخ حسن ابن ياسر8621
23NoNo-02-102012طفلادلبالمسطومةمحمد البربور ابن خالد8622
23NoNo-02-2012ادلبفيلونمحمود محمد العبسي8623

ف 23NoNo-02-2012طفلادلبفيلونابن طه رشواني8624
23NoNo-02-2012ادلبالمسطومةمدين ابراھيم قدور8625
23NoNo-02-2012ادلبالمسطومةعبادة  ابراھيم بري8626
الطه8627 2012ادلبالمسطومةباسل 02 23NoNo 23NoNo-02-2012ادلبالمسطومةباسل الطه8627
23NoNo-02-42012طفلدرعاطريق السدمحمد حمادي عمرو8628
23NoNohttp://youtu.be/AfJhtvi6SAA-02-2012درعاطريق السدعلي احمد مسالمة8629
صبيحي8630 السدبكر 23NoNo-02-2012درعاطريق ي8630 بي ر 0رريقب 0 3NoNo
23NoNo-02-2012درعاطريق السدياسر أبازيد8631
23NoNo-02-2012درعاطريق السدخالد الجھماني8632
23NoNo-02-2012درعاطريق السدزياد الشباعاني8633
23NoNo-02-2012درعاطريق السدمحمد الشباعاني8634
23NoNo-02-2012درعاطريق السدمحمود الشباعاني8635
23NoNo-02-2012درعاطريق السدزاھر ايوب الرحال8636
المقبل8637 دعبدهللا ال 2012درعاطريق 02 23NoNo 23NoNo-02-2012درعاطريق السدعبدهللا المقبل8637
مجند استشھد في درعا داعل23YesNo-02-2012حمصالحولةيوسف محمد عفارة8638
23NoNohttp://youtu.be/8sTl__EqqHI-02-2012حمصباباعمروضياء أبو صالح8639
الھوية8640 الجوزمجھول اورم اسماؤھم23NoNo-02-2012طفلادلبقرية تعرف لم أطفال 4 ھناك ھوي8640 جوزجھول  ورم  2012لبري  02 23NoNoم ؤ ر  م  ل   4 
ھناك 4 أطفال لم تعرف اسماؤھم23NoNo-02-2012طفلادلبقرية اورم الجوزمجھول الھوية8641
ھناك 4 أطفال لم تعرف اسماؤھم23NoNo-02-2012طفلادلبقرية اورم الجوزمجھول الھوية8642
ھناك 7 أطفال خدج بسبب قطع الكھرباء عن المشفى23NoNo-02-2012طفلحماةحلفاياطفل خديج8643
ھناك 7 أطفال خدج بسبب قطع الكھرباء عن المشفى23NoNo-02-2012حماةحلفاياطفل خديج8644
ھناك 7 أطفال خدج بسبب قطع الكھرباء عن المشفى23NoNo-02-2012حماةحلفاياطفل خديج8645
ھناك 7 أطفال خدج بسبب قطع الكھرباء عن المشفى23NoNo-02-2012حماةحلفاياطفل خديج8646
خديج8647 اةحلفاياطفل 2012ح 02 23NNشف ال عن باء الكھ قطع ب ب خدج أطفال 7 ھناك ھناك 7 أطفال خدج بسبب قطع الكھرباء عن المشفى23NoNo-02-2012حماةحلفاياطفل خديج8647
ھناك 7 أطفال خدج بسبب قطع الكھرباء عن المشفى23NoNo-02-2012حماةحلفاياطفل خديج8648
رصاص األمن24NoNo-02-2012حلباخترينعمر قاسم زينة8649
زينة8650 قاسم األمن24NoNo-02-2012حلباختريناحمد رصاص م زي8650 2012برين  02 24NoNoن أل ص  ر
استشھد في حي الفردوس24NoNo-02-2012حلبحي السكريمحمد علي عجم8651
24NoNo-02-2012حلبحي السكريمحمد بشير قلعجي8652
http://youtu.be/oXE2X2Yem8Aبعد منتصف الليل24NoNo-02-2012حمصالخالديةعبداإلله شلب الشام8653
  بعد منتصف الليل(الزيبق)24NoNo-02-2012حمصالخالديةتامر مدور8654
بعد منتصف الليل24NoNo-02-2012حمصالخالديةمحمد األبرش8655
بعد منتصف الليل24NoNo-02-2012حمصالخالديةاكثم الشبعان8656
ن8657 اث ةغ 2012الخالد 02 24NNل الل ف نت د بعد منتصف الليل24NoNo-02-2012حمصالخالديةغياث نجم8657
http://youtu.be/s2Osbxhekskبعد منتصف الليل24NoNo-02-2012انثى - طفلةحمصالقصورمايا العابد8658
24NoNohttp://youtu.be/gTFOhUToyZc-02-2012حمصباباعمروفادي كريم8659
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24NoNohttp://youtu.be/PE_VUYExhjM-02-2012حمصباباعمروفؤاد الفرج8660
http://youtu.be/AF3ccYQmXo4شھيد اب وابنه24NoNo-02-2012حمصباباعمرومجھول الھوية8661
24NoNohttp://youtu.be/dMayolleM0M-02-2012حمصالقصيرعبدهللا عوض8662
كل8663 ت ق طةش 652012الغ 02 24NNنزله ل فة قذ قذيفة على منزله24NoNo-02-652012حمصالغوطةشوقي توكل8663
24NoNo-02-2012حمصكرم الزيتونعدنان سالمة8664
24NoNo-02-2012حمصحي الملعبطارق االسود8665
الطرشة8666 الملعبانس 24NoNo-02-2012حمصحي 24NoNo-02-2012حمصحي الملعبانس الطرشة8666
رصاص قناص24NoNo-02-2012حمصباب السباععبدالرحمن محمد الفرا8667
24NoNo-02-2012حمصباب السباعمحي الدين مراد8668
24NoNo-02-2012حمصالخالديةبالل حقي8669 ي
الدكتور وسيم الدقاق (ابو أنس)24NoNo-02-2012انثىحمصالقرابيصزوجة الدكتور وسيم الدقاق8670
الدكتور وسيم الدقاق (ابو أنس)24NoNo-02-2012طفلحمصالقرابيصابن الدكتور وسيم الدقاق8671
24NoNo-02-2012حمصالقرابيصمحمد تركاوي8672
86 ل3 ال اا 2012الق 02 24 24NoNo-02-2012حمصالقرابيصاحمد عبد المولى8673
24NoNo-02-2012حمصجورة الشياحوسام حواري8674
24NoNo-02-2012حمصجورة الشياحمصعب الرفاعي8675
عزالدين8676 عامر الشياححمزة 24NoNo-02-2012حمصجورة 24NoNo-02-2012حمصجورة الشياححمزة عامر عزالدين8676
24NoNo-02-2012حمصجورة الشياحثائر الفصيح8677
24NoNo-02-2012حمصجورة الشياحاحمد االبرش8678
24NoNo-02-2012حمصجورة الشياحياسر الحسن8679 ح
24NoNo-02-2012حمصجورة الشياحانس جنيد8680

ھناك 10 شھيد لم تصل أسماؤھم بعد   من جورة الشياح 24NoNo-02-2012حمصجورة الشياح - القرابيصمجھول الھوية8681
والقرابيص

ض ال اةا 24NoNo-02-2012درعامعربةسويدان العوض8682
رصاص األمن24NoNo-02-2012درعاإنخلمحمد الرحيل8683
24NoNo-02-132012طفلدرعاالمحطةاحمد خالد الكور8684
الصياصنة8685 علي السدحسين 2012درعاطريق 02 24NoNo 24NoNo-02-2012درعاطريق السدحسين علي الصياصنة8685
بساميس24NoNo-02-2012ادلبجبل الزاويةصالح قطريب8686
/http://youtu.beابديتا   استشھد حرقا داخل منزله24NoNo-02-2012ادلبجبل الزاويةعبدهللا الخطيب8687
سقط المنزل فوقه بسبب القصف24NoNo-02-2012ادلبكفرومةيوسف بن ياسين8688
احسم24NoNo-02-2012ادلبجبل الزاويةخلف عبدو التامر8689
24NoNo-02-2012ادلبالمسطومةاحمد قدور8690
24NoNo-02-2012ادلبسامر وليد النجار8691

هللا ةللشهللا ل الجانودية24NoNo-02-242012ادلبجسر الشغورعبدهللا عبدهللا جركس8692
الجانودية24NoNo-02-502012ادلبجسر الشغورعبدالعزيز مرشدلي8693
24NoNo-02-2012ادلبسلقينرامي حداد8694
كويدري8695 الزورزاھر 2012دير 02 24NoNoجثمانه األمن اختطف اختطف األمن جثمانه24NoNo-02-2012دير الزورزاھر كويدري8695
24NoNo-02-2012حماةحلفاياطارق الوزة8696
24NoNo-02-2012حماةحلفايااحالم الحميد الحمود8697
24NoNohttp://youtu.be/BmraGylZd94-02-2012حماةحلفايامؤيد عزيز وزة8698 وز زيز pيؤي y y
24NoNo-02-2012حماةحلفايااسامة الوزة8699
عمره  10 أشھر24NoNo-02-12012طفلحماةحلفاياانس الوزة8700
24NoNo-02-72012طفلحماةحلفايايوسف الوزة8701

ث 24NoNo-02-2012انثىحماةحلفايابيان الوزة8702
24NoNo-02-122012طفلحماةحلفايامحمد عبدالرزاق حنوف8703
24NoNohttp://youtu.be/qvY6IFqSyHA-02-132012طفلحماةحلفاياعمر أحمد قسوم8704
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24NoNo-02-272012حماةحلفاياياسين أحمد دعبول8705
ھناك 8 شھداء لم تصل أسماؤھم بعد24NoNo-02-2012حماةحلفايامجھول الھوية8706
24NoNo-02-2012حماةكفر الطونمحمد أحمد رحال8707
ال8708 الطف 2012اةكف 02 24NN 24NoNo-02-2012حماةكفر الطونفريد محمد  رحال8708
24NoNo-02-2012حماةكفر الطونزھير محمد  رحال8709
24NoNo-02-2012حماةكفر الطوننعيم محمد  رحال8710
حوى8711 حاتم الرستن24NoNo-02-302012انثىحماةسرين جسر طريق على استشھدت استشھدت على طريق جسر الرستن24NoNo-02-302012انثىحماةسرين حاتم حوى8711
24NoNohttp://youtu.be/_L3fGQ5e3G0-02-2012حماةخطابعشر شھداء لم تعرف أسماؤھم8712
استشھد في حي السكري24NoNo-02-132012طفلحلبالعامريةطارق عقيل8713
24NoNo-02-2012حلبحي السكريمحمود كردية8714 ي ي
24NoNo-02-2012حلبحي السكريمن عائلة الطويل8715
24NoNo-02-2012حلبحي الفردوسمحمد علي أبيض8716
24NoNo-02-2012حلباألتاربمحمد بيطار حكمت8717
8 شا18 2012ف 02 24 24NoNo-02-2012ريف دمشقدومامحمد عمر عبيد8718
24NoNo-02-2012ريف دمشقالمعضميةاحمد نتوف8719
24NoNo-02-2012الحسكةالشداديمحمد الكردوش الجبروي8720
الجبوري8721 الخليف 24NoNo-02-2012الحسكةالشداديمحمد 24NoNo-02-2012الحسكةالشداديمحمد الخليف الجبوري8721
24NoNo-02-2012الحسكةالشدادياحمد محمد سعيد البشير8722
24NoNo-02-2012الحسكةالشداديغازي الياسين8723
24NoNo-02-2012الحسكةغويراناحمد محمد سعيد الشرابي8724 ي
24NoNo-02-2012الحسكةغويرانعبود فايز النعمات8725
24NoNo-02-2012الحسكةغويراناحمد مصطفى عبدالرحمن8726
http://youtu.be/AF3ccYQmXo4شھيد اب وابنه24NoNo-02-2012حمصباباعمرومجھول الھوية8727

ا الش ة ا أ ل ل ش ناك ھناك 10 شھيد لم تصل أسماؤھم بعد   من جورة الشياح 24NoNo-02-2012حمصجورة الشياح - القرابيصمجھول الھوية8728
والقرابيص

ھناك 10 شھيد لم تصل أسماؤھم بعد   من جورة الشياح 24NoNo-02-2012حمصجورة الشياح - القرابيصمجھول الھوية8729
والقرابيصوالقرابيص

ھناك 10 شھيد لم تصل أسماؤھم بعد   من جورة الشياح 24NoNo-02-2012حمصجورة الشياح - القرابيصمجھول الھوية8730
والقرابيص

ة8731 الھ ل اھ الق ا الش 2012ة 02 24NN ھناك 10 شھيد لم تصل أسماؤھم بعد   من جورة الشياح ح24NoNo-02-2012حمصجورة الشياح - القرابيصمجھول الھوية8731 م م ھ
والقرابيص

ھناك 10 شھيد لم تصل أسماؤھم بعد   من جورة الشياح 24NoNo-02-2012حمصجورة الشياح - القرابيصمجھول الھوية8732
والقرابيص

أ ھناك 10 شھيد لم تصل أسماؤھم بعد   من جورة الشياح 24NoNo-02-2012حمصجورة الشياح - القرابيصمجھول الھوية8733
والقرابيص

ھناك 10 شھيد لم تصل أسماؤھم بعد   من جورة الشياح 24NoNo-02-2012حمصجورة الشياح - القرابيصمجھول الھوية8734
والقرابيصوالقرابيص

ھناك 10 شھيد لم تصل أسماؤھم بعد   من جورة الشياح 24NoNo-02-2012حمصجورة الشياح - القرابيصمجھول الھوية8735
والقرابيص

ة8736 ال ال الق ا الش 2012ة 02 24NN ھناك 10 شھيد لم تصل أسماؤھم بعد   من جورة الشياح ح24NoNo-02-2012حمصجورة الشياح - القرابيصمجھول الھوية8736 ي جور ن ب م ؤ ل م ھي
والقرابيص

ھناك 8 شھداء لم تصل أسماؤھم بعد24NoNo-02-2012حماةحلفايامجھول الھوية8737
ھناك 8 شھداء لم تصل أسماؤھم بعد24NoNo-02-2012حماةحلفايامجھول الھوية8738

أة ھناك 8 شھداء لم تصل أسماؤھم بعد24NoNo-02-2012حماةحلفايامجھول الھوية8739
ھناك 8 شھداء لم تصل أسماؤھم بعد24NoNo-02-2012حماةحلفايامجھول الھوية8740
ھناك 8 شھداء لم تصل أسماؤھم بعد24NoNo-02-2012حماةحلفايامجھول الھوية8741
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ھناك 8 شھداء لم تصل أسماؤھم بعد24NoNo-02-2012حماةحلفايامجھول الھوية8742
ھناك 8 شھداء لم تصل أسماؤھم بعد24NoNo-02-2012حماةحلفايامجھول الھوية8743

http://youtu.be/AF3ccYQmXo4قصف عشوائي24NoNo-02-2012حمصباباعمروطفل لم يصل اسمه8744
&f t t b

يم
&feature=youtu.be

http://youtu.be/AF3ccYQmXo4قصف عشوائي24NoNo-02-2012حمصباباعمرووالد الطفل8745
&feature=youtu.be

زقريط8746 الرحمن عبد االمن24NoNo-02-2012حمصباباعمرواحمد قبل من عشوائي http://youtuرصاص be/opmaeYQxO9M http://youtu.be/opmaeYQxO9Mرصاص عشوائي من قبل االمن24NoNo-02-2012حمصباباعمرواحمد عبد الرحمن زقريط8746

العب كرة رجال أندية الكرامة والوحدة والجزيرة ومنتخب 24NoNo-02-2012حمصجورة الشياحاحمد ھشام سويدان8747
http://youtu.be/c4U4hNX2BCIالشباب

النعيمي8748 محمد 2012حمصباباعمروفاروق 02 25NoNoعشوائي قصف قصف عشوائي25NoNo-02-2012حمصباباعمروفاروق محمد النعيمي8748
ھناك شھيدين لم تصل اسماؤھم نتيجة القصف25NoNo-02-2012حماةمعزرافمجھول الھوية8749
ھناك بنتين ل نايف اللواص  نتيجة القصف25NoNo-02-2012انثىحماةمجدلبنت نايف اللواص8750
مھناك خمسة شھداء لم تصل اسمائھم بعد25NoNo-02-2012حماةمزرعة القبيرمجھول الھوية8751 م
ھناك خمسة شھداء لم تصل اسمائھم بعد25NoNo-02-2012حماةمزرعة القبيرمجھول الھوية8752
ھناك خمسة شھداء لم تصل اسمائھم بعد25NoNo-02-2012حماةمزرعة القبيرمجھول الھوية8753
ھناك خمسة شھداء لم تصل اسمائھم بعد25NoNo-02-2012حماةمزرعة القبيرمجھول الھوية8754

ة ل فلل لق ل ل ش ك ھناك 3 شھداء لم تصل اسماؤھما بسبب القصف25NoNo-02-2012حلباعزازمجھول الھوية8755
ھناك 3 شھداء لم تصل اسماؤھما بسبب القصف25NoNo-02-2012حلباعزازمجھول الھوية8756
25NoNohttp://youtu.be/Rdo2qVWPYrI-02-2012طفلالحسكةغويرانباسل الزكين8757

25NoNohttp://youtu.be/opmaeYQxO9M-02-2012حمصباباعمروايمن نمرة8758

بسبب القصف25NoNo-02-2012حمصباباعمرواحمد خالد المحيميد8759
بسبب القصف25NoNo-02-2012حمصباباعمرومحمد الحليبي8760
بسبب القصف25NoNo-02-2012حمصباباعمروقاسم أمين8761
بسبب القصف25NoNo-02-2012حمصباباعمروحمود المحمد8762
بسبب القصف25NoNo-02-2012حمصباباعمروعيدو الجاسم8763
د8764 ن دال اعع 2012ا 02 25NNف الق بسبب القصف25NoNo-02-2012حمصباباعمرورجب عبدالرحيم جنيد8764
بسبب القصف25NoNo-02-2012حمصباباعمروعدنان الحسواني8765

 http://youtu.be/vبسبب القصف25NoNo-02-2012حمصباباعمروابو بكر البقاعي8766
t5AOC02m1Mst5AOC02m1Ms

مختار المدينة25NoNo-02-602012حمصتلبيسةحيان شنات8767
25NoNo-02-142012طفلحمصتلبيسةعبدالكريم محمد ميزنازي8768
25NoNo-02-222012حمصتلبيسةعبدالرزاق الشيخ ضاھر8769

ا ا ةل ل 25NoNo-02-312012حمصتلبيسةسليمان راجح8770
25NoNo-02-2012حمصتلبيسةفيصل حمادة الفرج8771
25NoNo-02-402012حمصتلبيسةمحمد خير عبدالكريم ميزنازي8772
عروب8773 2012حمصالخالديةعبداإلله 02 25NoNo 25NoNo-02-2012حمصالخالديةعبداإلله عروب8773
25NoNohttp://youtu.be/293J7LYzmYY-02-2012حمصالخالديةخالد الصغير8774
25NoNohttp://youtu.be/CcHWchzjHTQ-02-2012طفلحمصالخالديةيامن الدقماق8775
25NoNohttp://youtu.be/GAJbuluXj4Ep-02-2012حمصالخالديةھايل الحسين8776 y j
http://youtu.be/eXVAS_g-ZtUمن الطائفة المسيحية25NoNo-02-2012حمصالحميديةحسام ميخائيل8777
قذائف ھاون على الحي25NoNo-02-2012انثىحمصباب تدمرلينا االخون8778
فذائف ھاون على الحي25NoNo-02-2012حمصباب تدمرطه االخوان8779

لل 25NoNohttp://youtu.be/9DXfM3eCxr8-02-2012حمصباب الدريبعمر المصري8780
25NoNo-02-2012حمصباب الدريبعبداإلله الشامي8781
25NoNo-02-2012حمصباب الدريبخالد علي محمد العوض8782
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25NoNo-02-312012حمصباب الدريبانس الحاج يونس8783
25NoNo-02-2012طفلحمصباب الدريبمن عائلة النجار8784

25NoNohttp://youtu.be/J7VN_7RMdOwp-02-2012حمصباب الدريبمن عائلة النجار8785 y _

25NoNo-02-2012حمصالرستنحسان فرزات8786
http://youtu.be/8G7enubMaksرصاص األمن25NoNo-02-62012طفلحمصالحولةثائر غسان ابراھيم8787
نتيجة القصف25NoNo-02-2012حماةمعرزافرضوان الحاج8788 ج ن و يجرزر
نتيجة القصف25NoNo-02-2012حماةمعرزافمنھل رمضان الحسن8789
نتيجة القصف25NoNo-02-2012حماةمعرزافمحمد عيد جاسم8790
نتيجة القصف25NoNo-02-2012حماةمعرزافحسين طه الجاسم8791

ة نتيجة القصف25NoNo-02-2012حماةمعرزافباسل محمد الجاسم8792
نتيجة القصف25NoNo-02-2012حماةمعرزافخالد فارس الجاسم8793
ھناك شھيدين لم تصل اسماؤھم  نتيجة القصف25NoNo-02-2012حماةمعزرافمجھول الھوية8794
اللواص8795 2012حماةمجدلنايف 02 25NoNoالقصف نتيجة نتيجة القصف25NoNo-02-2012حماةمجدلنايف اللواص8795
ھناك بنتين ل نايف اللواص  نتيجة القصف25NoNo-02-2012انثىحماةمجدلبنت  نايف اللواص8796
ھناك خمسة شھداء لم تصل اسمائھم بعد25NoNo-02-2012حماةمزرعة القبيرمجھول الھوية8797
هللا8798 دخل شريف التعذيب25NoNo-02-2012حماةكفرنبودةاحمد http://youtu.be/HXOtIsxwQ60تحت ل8798 بوري 0ر 0 5NoNoيبp //you u be/ O s Q60
متاثرا بجراحه25NoNo-02-2012حماةكفر الطونمنھل عبيد قداد8799
قتلت على حاجز محردة25NoNo-02-2012انثىحماةالتريمسةيسرى محمد البراقي8800
قتل على حاجز محردة25NoNo-02-2012حماةالتريمسةحسان خالد الفرج8801
25NoNo-02-332012حماةخطابمصطفى حسين الحسين8802
رصاص األمن25NoNo-02-2012درعابلدة علمامحمد الفؤاد الحريري8803
رصاص األمن25NoNo-02-2012درعابلدة علماراكان فؤاد الحريري8804
الحريري8805 عبدهللا علماابراھي 2012درعابلدة 02 25NoNo 25NoNo-02-2012درعابلدة علماابراھيم عبدهللا الحريري8805
25NoNo-02-2012درعابلدة علمامحمد زياد مبارك الحريري8806
25NoNo-02-2012درعابلدة علمانصر زياد مبارك الحريري8807
الحريري8808 منصور عبدهللا علمامحمد 25NoNo-02-2012درعابلدة ريري8808 ور  ب  2012رب   02 25NoNo
25NoNo-02-2012درعابلدة علماابراھيم عبدالعزيز الحريري8809
25NoNo-02-2012درعابلدة علمامحمد أحمد الحريري ابن آبو8810
25NoNo-02-2012درعابلدة علمااحمد فواز الحريري8811
25NoNo-02-2012درعاالحراكعصام قداح8812
(ابو زياد)25NoNo-02-2012درعابلدة علماقاسم أبو غربي8813
25NoNo-02-2012درعاصيدامحمد مجلي مبارك8814
ان8815 ل ال ف ي طه اعل عل عابلدة 2012د 02 25NN 25NoNo-02-2012درعابلدة علماعلي طه يوسف المسلماني8815
25NoNo-02-2012ادلبمتاثرا بجراحهمحمد جمعة العلي8816
25NoNo-02-2012ادلببسقالعبدالعزيز العبدهللا8817
العبدهللا8818 25NoNo-02-2012ادلببسقالراتب ب8818 ب  2012ببر 02 25NoNo
25NoNo-02-2012ادلبمعرة النعمانمحمد مصطفى الصدير8819
25NoNo-02-2012ادلباحسمخلف التامر8820
25NoNohttp://youtu.be/Y9UcaSj5z5c-02-2012ادلبخان شيخونمصطفى عبدالمعين العمر8821
استشھد في حلب  حي السكري25NoNo-02-2012ادلبقرية حفسرجةسعد مصطفى العبدهللا8822
اعدام بالرصاص بعد االعتقال25NoNo-02-2012ادلبقرية آفسضرار محمد عطار8823
اعدام بالرصاص بعد االعتقال25NoNo-02-2012ادلبقرية آفساحمد ضرار عطار8824
عطا8825 ا ض آفد ة 2012ادلق 02 25NNاالعتقال د ا ال اعدا نان ا ط طال طالب طب اسنان اعدام بالرصاص بعد االعتقال25NoNo-02-2012ادلبقرية آفسمحمد ضرار عطار8825
إمام مسجد اعدام بالرصاص بعد االعتقال25NoNo-02-2012ادلبقرية آفسحمزة جمعة الشنان8826
طالب اعدام بالرصاص بعد االعتقال25NoNo-02-2012ادلبقرية آفسعبدالكريم جمعة الشنان8827
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اعدام بالرصاص بعد االعتقال25NoNo-02-2012ادلبقرية آفساحمد جمعة الشنان8828
اعدام بالرصاص بعد االعتقال25NoNo-02-2012ادلبقرية آفساحمد نوري عباس8829
طالب حقوق اعدام بالرصاص بعد االعتقال25NoNo-02-2012ادلبقرية آفسفھد عبدالكريم العلي8830
آفل8831 ة لق 2012ا 02 25NNتقال اال ا ال ا ا اعدام بالرصاص بعد االعتقال25NoNo-02-2012ادلبقرية آفسحسن محمد علي8831
اعدام بالرصاص بعد االعتقال25NoNo-02-2012ادلبقرية آفسعبدالكريم غالب االبراھيم8832
بسبب القصف25NoNo-02-2012حلباعزازاحمد حميد العموري8833
الويسي8834 القصف25NoNo-02-222012انثىحلباعزازميس بسبب بسبب القصف25NoNo-02-222012انثىحلباعزازميس الويسي8834
بسبب القصف25NoNo-02-2012طفلحلباعزازبشير زياد علوي8835
بسبب القصف25NoNo-02-2012حلباعزاززياد علوي8836
طفلةحلباعزازمن عائلة نحل8837 - بسبب القصف25NoNo-02-2012انثى
استشھد في إعزاز بسبب القصف25NoNo-02-2012حلبتل رفعتمحمد حج عيدو8838

http://youtu.be/oJsW2M-7dRQوھو يرفع األذان25NoNo-02-2012حلباعزازوليد أحمد حنظل8839

بعاج8840 2012حلباعزازمحمود 02 25NoNoالقصف بسبب بسبب القصف25NoNo-02-2012حلباعزازمحمود بعاج8840
بسبب القصف  عسكري منشق من الجنائية25YesNo-02-2012حلباعزازعسكري منشق8841
ھناك 3 شھداء لم تصل اسماؤھما بسبب القصف25NoNo-02-2012حلباعزازمجھول الھوية8842
الملحم8843 الضاھر محمد األمن25NoNo-02-2012الحسكةغويرانعبدهللا رصاص 88 م3 ر نب 0وير 0 5NoNoن ص ر
http://youtu.be/zUlc1Ify6SQفيديو مرفق الشھيدة االولى26NoNo-02-2012حماةحي مشاع االربعينمجھولة الھوية8844
http://youtu.be/zUlc1Ify6SQفيديو مرفق الشھيدة االولى26NoNo-02-2012حماةحي مشاع االربعينمجھولة الھوية8845
26NoNo-02-202012حمصاالنشاءاترئيف اللبابيدي8846
26NoNo-02-2012حمصاحمد محمد محيي الدين8847
26NoNo-02-2012حمصالخالديةانس عبدالعليم الطباع8848
26NoNo-02-2012حمصباب الدريباسماعيل تنورة8849
صديق8850 تدمربرھان 2012حمصباب 02 26NoNohttp://youtu be/NVuWoZjBBps 26NoNohttp://youtu.be/NVuWoZjBBps-02-2012حمصباب تدمربرھان صديق8850
26NoNo-02-2012حمصالرستنفيصل قره مان8851
26NoNo-02-2012حمصالرستنسناء بشير سعد الدين8852
أيوب8853 سليمان 26NoNo-02-2012حمصالرستنمحمد يوب8853 ن  ي ن  2012صر 02 26NoNo
 استشھد في باباعمرو(ابو شادي)26NoNo-02-2012حمصاالنشاءاتضياء حسان البسطي8854
متأثرا بجراحه26NoNo-02-322012حمصالقصيرمحمد أحمد عمار8855
http://youtu.be/bQkroDl6HSsرصاص األمن26NoNo-02-182012حمصالقريتينخضر عبداللطيف الصليبي8856

26NoNohttp://youtu.be/OwUD2XhBwF-02-2012طفلحمصالوعرمحمد زياد جاسم الجام8857
Q

من ذوي االحتياجات الخاصة استشھدت برصاص قناص26NoNo-02-472012انثىدرعاام المياذننجاح العقيل المحاميد8858
الرفاعي8859 ناجي ولدمحمد بجراحه26NoNo-02-2012درعاأم http://youtuمتأثرا be/my VtQ83Mzo http://youtu.be/my_VtQ83Mzoمتأثرا بجراحه26NoNo-02-2012درعاأم ولدمحمد ناجي الرفاعي8859
http://youtu.be/5mnKIDQpjlIمتأثرا بجراحه26NoNo-02-2012طفلدرعاطفسمحمد عيسى محمود الربداوي8860
26NoNo-02-2012درعاالشيخ مسكينفراس الحمصي8861
26NoNo-02-2012درعاغسان حسن حسين العطرات8862
26NoNohttp://youtu.be/km3iam70tzU-02-2012درعانوىمحمد ذيب الخطيب8863
26NoNohttp://youtu.be/my_VtQ83Mzo-02-2012درعاالناصريةزياد حسين السالمة8864

الحمادي8865 حامد بجلطة26NoNo-02-2012درعاداعلعاھد إصابته لدى اسعافه من األمني الحاجز منع بسبب استشھد ي8865 2012رل   02 26NoNoب بج ى إ ن   ي  جز  ع  بب  ھ ب

خطف وذبح26NoNo-02-2012حماةخنيزيرخالد الخالد8866
قصف عشوائي على المنازل26NoNo-02-2012حماةحلفايامحمد عبد الرزاق الحسين8867
الحسين8868 الرزاق عبد المنازل26NoNo-02-2012حماةحلفاياخالد على عشوائي قصف قصف عشوائي على المنازل26NoNo-02-2012حماةحلفاياخالد عبد الرزاق الحسين8868
قصف عشوائي على المنازل26NoNo-02-2012حماةحلفاياقصي عبد الرزاق الحسين8869
قصف عشوائي على المنازل26NoNo-02-92012طفلحماةحلفايامروان حسين البكوري8870
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قصف عشوائي على المنازل26NoNo-02-72012طفلحماةحلفاياإياد حسين البكوري8871
قصف عشوائي على المنازل26NoNo-02-2012حماةحلفاياطاھر خالد العبدهللا8872
قصف عشوائي على المنازل26NoNo-02-2012حماةحلفاياعمار أحمد االبراھيم8873
الق8874 طف ل زازكا 2012لإ 02 26NNقنا ا رصاص قناص26NoNo-02-2012حلبإعزازكامل مصطفى حالق8874
رصاص األمن26NoNo-02-542012ادلبمعرة النعمانعبدالرحمن العنفليص8875
رصاص قناص26NoNo-02-2012ادلبأرمنازمحمد وحيد السرديني8876
الحسين8877 محمود آفسعمر ميداني26NoNo-02-2012ادلبقرية إعدام أعدم أعدم إعدام ميداني26NoNo-02-2012ادلبقرية آفسعمر محمود الحسين8877
أعدم إعدام ميداني26NoNo-02-2012ادلبقرية آفسطارق محمود الخالد8878
أعدم إعدام ميداني26NoNo-02-2012ادلبقرية آفسماھر مصطفى زريق8879
يأطلق النار على حافلة العمال التي كانت تقلھا26NoNo-02-2012انثىادلبكفرومةحسيبة عبدالحميد العبود8880
استھدفت سيارته من قبل حاجز أمني26NoNo-02-2012ادلبسراقبنجم الشاش8881
ھناك 4 شھداء لم تصل أسماؤھم26NoNo-02-2012ريف دمشقداريامجھول الھوية8882
رصاص األمن26NoNo-02-172012طفلريف دمشققطنافراس ضياء الليموني8883
ا8884 شقطناا 2012ف 02 ة26 ل ال فة الطا من الطائفة العلوية26NoNo-02-2012ريف دمشققطناابو عمار8884
26NoNo-02-2012دمشقكفرسوسةاحمد كرم8885
حي اللوان26NoNo-02-2012دمشقكفرسوسةخالد عبدالعزيز8886
حربوش8887 اللوان26NoNo-02-2012طفلدمشقكفرسوسةعالء http://youtuحي be/NJXd4uYrJ k http://youtu.be/NJXd4uYrJ_kحي اللوان26NoNo-02-2012طفلدمشقكفرسوسةعالء حربوش8887
فلسطيني استشھد في دمشق كفرسوسة حي اللوان26NoNo-02-2012جنسيات اخرىفلسطيناحمد عمر8888
ھناك 4 شھداء لم تصل أسماؤھم26NoNo-02-2012ريف دمشقداريامجھول الھوية8889
مھناك 4 شھداء لم تصل أسماؤھم26NoNo-02-2012ريف دمشقداريامجھول الھوية8890 م
ھناك 4 شھداء لم تصل أسماؤھم26NoNo-02-2012ريف دمشقداريامجھول الھوية8891
ضابط متقاعد قتل تحت التعذيب27YesNo-02-2012حمصاالنشاءاتتامر الحميد8892
27NoNohttp://youtu.be/iynOlEr7kYo-02-2012ريف دمشقعربينوائل االصبح8893

ف الط ا ف االل ل ش ف ف تش ا استشھد في ريف دمشق - زملكا27NoNo-02-342012دير الزورعربينحسين علي سفيان الطيف8894
27NoNo-02-2012حلبحريتانعماد أحمد حسين خلف8895
برصاص قناصة27NoNo-02-282012ادلبكفرالھاحسن ابراھيم برام8896
غانم8897 2012ادلبتفتنازرامز 02 27NoNoسيارتھم استھدفت قذيفة قذيفة استھدفت سيارتھم27NoNo-02-2012ادلبتفتنازرامز غانم8897
قذيفة استھدفت سيارتھم27NoNo-02-2012ادلبتفتنازخالد االخن8898
تحت التعذيب27NoYes-02-2012ادلبأطمةاحمد محمد عيسى8899
(ابو محمد )27NoNo-02-502012ادلبمعرة النعماناكرم خشان8900 )م )
27NoNo-02-292012ادلبمعرة النعمانجعفر محمود معربالتي8901
27NoNo-02-2012ادلبسرميناحمد محمد ديب غزال8902
27NoNohttp://youtu.be/T5gQs1fH7RQ-02-2012ادلبسرمينخالد الصباغ8903

أ لغ 27NoNohttp://youtu.be/gylABgyznnw-02-2012ادلبسرمينغسان أحمد بكري عبود8904

27NoNohttp://youtu.be/6GeHhGBaOu8-02-2012ادلبسرمينمحمد عبدالعزيز معري8905

ل8906 ا د ف 2012ادلنا 02 27NNhtt // t b / MTEPQ 6 Q 27NoNohttp://youtu.be/sMTEPQwg6cQ-02-2012ادلبسرمينعارف عبدو حاج علي8906

27NoNohttp://youtu.be/G_YFYXyTrbA-02-2012ادلبسرمينعمر محمود أصالن8907
27NoNo-02-2012ادلبسرمينعبدالرحمن مصطفى فاضل8908
ش8909 ش ا لا 2012ا 02 2htt // t b /1 ZIL8 KfN 27NoNohttp://youtu.be/1aZIL8vKfNw-02-2012ادلبسرمينعبدو بن ابوعمار بشبش8909
27NoNohttp://youtu.be/T5gQs1fH7RQ-02-2012ادلبسرمينمازن عبدو مدرك8910
http://youtu.be/owDTC5IH86M(أم نادر)27NoNo-02-2012ادلبسرميننوال عبدالعزيز8911
عنيز8912 بجراحه27NoNo-02-2012دمشقكفرسوسةصالح متأثرا متأثرا بجراحه27NoNo-02-2012دمشقكفرسوسةصالح عنيز8912
مجند استشھد في ديرالزور27YesNo-02-192012دمشقالميدانمحمد خليل قطيفاني8913
متأثر بجراحه27NoNo-02-2012ريف دمشقالزبدانيعبدالرؤوف غانم8914
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متأثر بجراحه اثر اصابته يوم امس27NoNo-02-162012طفلريف دمشقزملكاياسر عبد الملك النداف8915

المجند استشھد في ديرالزور على يد االمن بعد محاولته 27YesNo-02-2012درعانوىوائل رفعت البنا8916
االنشقاق

ناز8917 الطا 2012اةكف 02 27NN 27NoNo-02-2012حماةكفرالطوناحمد ميرنازي8917
27NoNo-02-2012حماةكفرالطونمحمد عوض الخالد8918
27NoNo-02-2012حماةكفر الطونحسام محمد الخالد8919
الخطابي8920 الطونعبدالفتاح 27NoNo-02-2012حماةطفر 27NoNo-02-2012حماةطفر الطونعبدالفتاح الخطابي8920
27NoNo-02-2012حلبعندانعدنان عبدالغفور8921
27NoNo-02-2012حلبعنداننذير معبطلي8922
27NoNo-02-2012حلبعندانمحمد خزنة8923
27NoNo-02-2012حلبتل رفعتعالء العمر8924
27NoNo-02-2012حلبإعزازمحمد مكي8925
27NoNo-02-2012حلبحريتانصبحي رستم8926

اال الزلن ( الزعيم)27NoNo-02-2012حلبعندانمحمد الرج8927
27NoNo-02-2012حلبإعزازطارق حفار8928
27NoNo-02-2012حلبطريق كفرحمرةابراھيم قباني8929
كتوري8930 منشق27YesNo-02-2012حلبعندانعمر http://youtuعسكري be/KesVrIheNb4 http://youtu.be/KesVrIheNb4عسكري منشق27YesNo-02-2012حلبعندانعمر كتوري8930
نتيجة القصف27NoNo-02-2012حمصباباعمروعبدالرحمن خالد قاسم8931
نتيجة القصف27NoNo-02-2012حمصباباعمرواحمد ربيع الخالد8932
نتيجة القصف27NoNo-02-2012حمصباباعمروخالد محمد8933
ننيجة القصف27NoNo-02-2012انثىحمصباباعمروسمية النعسان8934
نتيجة القصف27NoNo-02-2012طفلحمصباباعمرومحمد قره علي8935
http://youtu.be/PUkDHHfh07Eنتيجة القصف27NoNo-02-2012حمصباباعمروامجد فلفل8936

ا ا اا فانثا الق ة ن نتيجة القصف27NoNo-02-2012انثىحمصباباعمروابتسام محاسن8937
نتيجة القصف27NoNo-02-2012انثىحمصباباعمرومروة تحاسين8938
نتيجة القصف27NoNo-02-2012حمصباباعمرونمر حسون8939
دوحسن8940 2012حمصباباعمروسعد 02 27NoNoالقصف نتيجة نتيجة القصف27NoNo-02-2012حمصباباعمروسعد دوحسن8940
نتيجة القصف27NoNo-02-2012حمصباباعمروفؤاد عكيل8941
نتيجة القصف27NoNo-02-2012حمصباباعمروعدنان سمھر8942
نتيجة القصف27NoNo-02-2012حمصباباعمروراكان ناظري8943 ي
http://youtu.be/LUAgd5-ituQبعد منتصف الليل27NoNo-02-2012حمصوادي العربمحمد سعدو المظلوم8944
http://youtu.be/NnkvLVtJQt4بعد منتصف الليل27NoNo-02-2012حمصالخالديةمحمد علي طالس8945
http://youtu.be/_qyLOfGe49sبعد منتصف الليل27NoNo-02-2012حمصالخالديةعبدالمعين حللو8946

ل ل ةل ل ل 27NoNo-02-2012حمصالخالديةمخلص عبدالساتر الجندي8947
http://youtu.be/4CtvRxgNRGgبعد منتصف الليل27NoNo-02-2012حمصوادي العربرضا السعدي8948
27NoNo-02-2012حمصالرستنرمضيض حويجة8949
خطاب8950 2012حمصعشيرةامير 02 27NoNo 27NoNo-02-2012حمصعشيرةامير خطاب8950
استشھد أثناء إسعاف الجرحى27NoNo-02-2012حمصالصفصافةمحمد وليد منال8951
27NoNo-02-162012طفلحمصدير بعلبةخليل العبد8952
27NoNo-02-252012حمصدير بعلبةماھر سامي كنجو8953 جو ي بر ب ير
مسعف في الھالل االحمر استشھد تحت التعذيب27NoNo-02-2012حمصتدمراسد جمعان8954
http://youtu.be/HgVgDR6D00Iمجند منشق27YesNo-02-2012الحسكةقامشلي - قرية الشبكآياز عبدالكريم محمد8955

اسمه8956 يعرف لم عشوائي27NoNo-02-2012حمصباباعمروشاب &http://youtu.be/RtJkxmgC4ggقصف ر 8956 م ي روب  ب 2012صب 02 27NoNoي و  
feature=share
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شظايا صاروخ27NoNo-02-2012حمصباباعمروطفل لم يصل اسمه8957

http://www.youtube.com/verify
_age?next_url=/watch%3Fv%
3DPUkDHHfh07E%26feature

%3Dshare%3Dshare
قصف عشوائي27NoNo-02-2012حمصباباعمروسمية نعسان8958
قصف عشوائي28NoNo-02-2012حمصباباعمروعالء العرفي8959
قصف عشوائي28NoNo-02-2012حمصباباعمرومحمد محمود8960

28NoNohttp://youtu.be/MgaKJm4LEJA-02-2012درعابلدة علماحسن قاس قطف8961

ناشط استشھد في حرستا قرية عقارب28NoNo-02-2012حماةالسلميةمحي الدين زريق8962
السليمان8963 قدرو 2012حماةحلفاياصائب 02 28NoNohttp://youtu be/L IHdBztbxI 28NoNohttp://youtu.be/L_IHdBztbxI-02-2012حماةحلفاياصائب قدرو السليمان8963

 ھناك 34 شھيد لم ترد اسماءھم بعد  بسبب القصف العنيف •28NoNo-02-2012حماةحلفايامجھول الھوية8964
على المدينة والجثث تحت االنقاض

ناشط إعالمي28NoNo-02-2012دير الزورالقوريةعبدالرزاق الدرويش8965 يق
28NoNo-02-2012دير الزورالميادينمزھر المھنا الشاھر8966
http://youtu.be/lU9itvcVNNw(االب)28NoNo-02-2012حمصالخالديةمن عائلة درويش8967
http://youtu.be/QaCNq5ftCFU(االم)28NoNo-02-2012انثىحمصالخالديةمن عائلة درويش8968

ش ةلة ل لثل http://youtu.be/lU9itvcVNNw(البنت)28NoNo-02-2012انثىحمصالخالديةمن عائلة درويش8969
http://youtu.be/QaCNq5ftCFU(البنت)28NoNo-02-2012انثىحمصالخالديةمن عائلة درويش8970
http://youtu.be/lU9itvcVNNw(البنت)28NoNo-02-2012انثىحمصالخالديةمن عائلة درويش8971
درويش8972 عائلة 2012طفلحمصالخالديةمن 02 28NoNo(االبن)http://youtu be/QaCNq5ftCFU http://youtu.be/QaCNq5ftCFU(االبن)28NoNo-02-2012طفلحمصالخالديةمن عائلة درويش8972
28NoNo-02-2012حمصالسخنةاحمد محمد عاشور8973
28NoNohttp://youtu.be/UnuUZ47qhEI-02-2012حمصباب الدريبطلحة شالر8974
28NoNohttp://youtu.be/e6PmD41YxFg-02-2012حمصالخالديةصفوان رحيمة8975 ي ر pيو y g
بسبب القصف28NoNo-02-2012حمصباباعمرواحمد ملوك8976
بسبب القصف28NoNo-02-2012حمصباباعمروسعيد رمضان8977
بسبب القصف28NoNo-02-2012حمصباباعمروھالل العرفي8978
بسبب القصف28NoNo-02-2012حمصباباعمرواحمد الصياح8979
بسبب القصف28NoNo-02-2012حمصباباعمروخالد حسان8980
بسبب القصف28NoNo-02-2012حمصباباعمرومحمد سعدون8981
الخالد8982 2012طفلحمصباباعمرومثن 02 28NoNoالقصف بسبب بسبب القصف28NoNo-02-2012طفلحمصباباعمرومثنى الخالد8982
بسبب القصف28NoNo-02-2012انثىحمصباباعمرومرزوقة الھالل8983
بسبب القصف28NoNo-02-2012انثىحمصباباعمرومھدية الكن8984
بسبب القصف28NoNo-02-2012حمصباباعمرومحمد المحمود8985 روو ب ببصب ب
بسبب القصف28NoNo-02-2012حمصباباعمرومحسن ابو علي8986
بسبب القصف28NoNo-02-2012حمصباباعمروكاعود ابو حسن8987
متاثرا بجراحه28NoNo-02-2012حمصباباعمروسليمان الصالح8988
28NoNohttp://youtu.be/7ohlhgneHOU-02-2012حمصالرستنلم يعرف اسمه8989
28NoNo-02-2012حمصقرية حاالتاحمد دريد العباس8990
28NoNo-02-2012حمصقرية حاالتبھجت الزعبي8991
حسين8992 أحمد 2012الالذقيةالصليبةخالد 02 28YesYesاشھر ستة قبل اعتقل قد وكان التعذيب تحت المساعد المساعد  تحت التعذيب  وكان قد اعتقل قبل ستة اشھر28YesYes-02-2012الالذقيةالصليبةخالد أحمد حسين8992
28NoNo-02-62012طفلادلبخان شيخونمحمد نجمة مراد8993
28NoNo-02-62012انثى - طفلةادلبخان شيخونسيدرا محمد نجمة مراد8994
الصالح8995 كاظم األتارب28NoNo-02-302012ادلبالتمانعةحسام حلب في استشھد ح8995 م  302012بم  02 28NoNoرب ب  ي  ھ 
28NoNo-02-2012انثىادلبخان شيخونحميدة أراكيل8996
عسكري رفض أمر اقتحام باباعمرو28YesNo-02-2012ادلبحيشعبدالكريم علي السلوم8997
28NoNo-02-142012طفلادلبمعرة النعمانھمام مازن طعمة حلبي8998
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العسكري استشھد في حمص28YesNo-02-2012درعاالحراكجھاد زھير الزامل8999
28NoNo-02-2012درعاالجيزةحسن خليل الحلف9000
متأثرة بجراحھا28NoNo-02-2012انثىدرعاطفسفاطمة سالم الربداوي9001
ا9002 ال شاك 2012اغا 02 28NN 28NoNo-02-2012درعاغصمبھاء شاكر الجدعان9002
متاثرا بجراحه28NoNo-02-2012حلبعندانمحمد خير هللا9003
استشھد في عندان28NoNo-02-2012حلبمارععبدالرحمن محمد موسى العباس9004
بكريش9005 28NoNo-02-2012حلباالتاربعمر 28NoNo-02-2012حلباالتاربعمر بكريش9005
28NoNo-02-2012حلبحريتانعمار محمد أديب بشناق9006

 ھناك 34 شھيد لم ترد اسماءھم بعد  بسبب القصف العنيف •28NoNo-02-2012حماةحلفايامجھول الھوية9007
على المدينة والجثث تحت االنقاض

 ھناك 34 شھيد لم ترد اسماءھم بعد  بسبب القصف العنيف •28NoNo-02-2012حماةحلفايامجھول الھوية9008
على المدينة والجثث تحت االنقاض

الھوية9009  ھناك 34 شھيد لم ترد اسماءھم بعد  بسبب القصف العنيف •28NoNo-02-2012حماةحلفايامجھول
االنقاض ت ثث ال نة ال ل ھوي9009 2012يجھول  02 28NoNoعلى المدينة والجثث تحت االنقاض

 ھناك 34 شھيد لم ترد اسماءھم بعد  بسبب القصف العنيف •28NoNo-02-2012حماةحلفايامجھول الھوية9010
على المدينة والجثث تحت االنقاض

• العنيف القصف بسبب بعد اسماءھم ترد لم شھيد 34 ھناك  ھناك 34 شھيد لم ترد اسماءھم بعد  بسبب القصف العنيف •28NoNo-02-2012حماةحلفايامجھول الھوية9011
على المدينة والجثث تحت االنقاض

 ھناك 34 شھيد لم ترد اسماءھم بعد  بسبب القصف العنيف •28NoNo-02-2012حماةحلفايامجھول الھوية9012
ىعلى المدينة والجثث تحت االنقاض

 ھناك 34 شھيد لم ترد اسماءھم بعد  بسبب القصف العنيف •28NoNo-02-2012حماةحلفايامجھول الھوية9013
على المدينة والجثث تحت االنقاض

الھوية9014  ھناك 34 شھيد لم ترد اسماءھم بعد  بسبب القصف العنيف •28NoNo-02-2012حماةحلفايامجھول
ق ثث ل ة ل ل ھوي9014 2012يجھول ا 02 28NoNoعلى المدينة والجثث تحت االنقاض

 ھناك 34 شھيد لم ترد اسماءھم بعد  بسبب القصف العنيف •28NoNo-02-2012حماةحلفايامجھول الھوية9015
على المدينة والجثث تحت االنقاض

• العنيف القصف بسبب بعد اسماءھم ترد لم شھيد 34 ھناك  ھناك 34 شھيد لم ترد اسماءھم بعد  بسبب القصف العنيف •28NoNo-02-2012حماةحلفايامجھول الھوية9016
على المدينة والجثث تحت االنقاض

 ھناك 34 شھيد لم ترد اسماءھم بعد  بسبب القصف العنيف •28NoNo-02-2012حماةحلفايامجھول الھوية9017
ضعلى المدينة والجثث تحت االنقاض ج و ي ى

 ھناك 34 شھيد لم ترد اسماءھم بعد  بسبب القصف العنيف •28NoNo-02-2012حماةحلفايامجھول الھوية9018
على المدينة والجثث تحت االنقاض

الھوية9019  ھناك 34 شھيد لم ترد اسماءھم بعد  بسبب القصف العنيف •28NoNo-02-2012حماةحلفايامجھول
ث ة على المدينة والجثث تحت االنقاض28NoNo-02-2012حماةحلفايامجھول الھوية9019

 ھناك 34 شھيد لم ترد اسماءھم بعد  بسبب القصف العنيف •28NoNo-02-2012حماةحلفايامجھول الھوية9020
على المدينة والجثث تحت االنقاض

• العنيف القصف بسبب بعد اسماءھم ترد لم شھيد 34 ھناك  ھناك 34 شھيد لم ترد اسماءھم بعد  بسبب القصف العنيف •28NoNo-02-2012حماةحلفايامجھول الھوية9021
على المدينة والجثث تحت االنقاض

 ھناك 34 شھيد لم ترد اسماءھم بعد  بسبب القصف العنيف •28NoNo-02-2012حماةحلفايامجھول الھوية9022
االنقاض تحت والجثث المدينة ضعلى ج   ي و ى 

 ھناك 34 شھيد لم ترد اسماءھم بعد  بسبب القصف العنيف •28NoNo-02-2012حماةحلفايامجھول الھوية9023
على المدينة والجثث تحت االنقاض

الھوية9024 على المدينة والجثث تحت االنقاض28NoNo-02-2012حماةحلفايامجھول الھوية9024 ھناك 34 شھيد لم ترد اسماءھم بعد  بسبب القصف العنيف •28NoNo-02-2012حماةحلفايامجھول

 ھناك 34 شھيد لم ترد اسماءھم بعد  بسبب القصف العنيف •28NoNo-02-2012حماةحلفايامجھول الھوية9025
على المدينة والجثث تحت االنقاض
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 ھناك 34 شھيد لم ترد اسماءھم بعد  بسبب القصف العنيف •28NoNo-02-2012حماةحلفايامجھول الھوية9026
على المدينة والجثث تحت االنقاض

29NoNo-02-342012حمصاالنشاءاتمرھف عبدالمعين الشوفي9048
الق9049 فائلة 2012ا 02 29NN( ه(األ ذ ت   تم ذبحه(األب)29NoNo-02-2012حمصدوار فدعوسمن عائلة بحالق9049
  تم ذبحه(االبن)29NoNo-02-2012حمصدوار فدعوسمن عائلة بحالق9050
ھناك 3 شھداء من عائلة بحالق   تم ذبحھم •29NoNo-02-2012حمصدوار فدعوسمن عائلة بحالق9051
الصوفي9052 29NoNo-02-2012حمصالقرابيصسبيع 29NoNo-02-2012حمصالقرابيصسبيع الصوفي9052
الدكتور الطبيب - حاجز الكاردينيا29NoNo-02-2012حمصالوعرعبدالحميد مندو9053
حاجز الكاردينيا29NoNo-02-2012انثىحمصالوعرزوجة عبدالحميد مندو9054
أبناء عبدالحميد مندو الثالثة  حاجز الكاردينيا29NoNo-02-2012حمصالوعرابن  عبدالحميد مندو9055
مجند قتل اثناء محاولته االنشقاق29YesNo-02-2012درعانوىعلي حسن المسلم9056
تحت التعذيب29NoNo-02-2012درعاغباغبعبدهللا األحمد9057
رقيب حاول االنشقاق فاعتقل وصفي29YesNo-02-2012درعاإنخلعبدالناصر محمد عيد الناصيف9058

هللا اشا طفلالزال 29NoNo-02-132012طفلدير الزورالميادينبشار عبدهللا9059
مجند استشھد في حمص29YesNo-02-212012دير الزورمصطفى محمد الحواش9060
29NoNo-02-2012دير الزورھجينفارس عماش السليمان9061
الھوية9062 االماممجھول 29NoNohttp://youtu-02-2012حماةطيبة be/3KfVmuu z5s 29NoNohttp://youtu.be/3KfVmuu_z5s-02-2012حماةطيبة االماممجھول الھوية9062
استشھد في استھداف سيارته بالرستن29NoNo-02-2012حماةسلميةاحمد نزار الحركة9063
استشھد بسبب قذيفتين على سيارته أدت الحتراقه29NoNo-02-2012حلباألتاربمجھول الھوية9064
)قرية المغارة  تمت تصفيته في المعتقل (تحت التعذيب)29NoNo-02-2012ادلبجبل الزاويةاحمد محمد بكور9065 ) ي
29NoNo-02-2012ادلبمعرشمارينطه يوسف الطه9066
ً (أبو أيھم)29NoNo-02-2012ريف دمشقالتلابراھيم فرحات9067   قتل ذبحا
29NoNo-02-2012ريف دمشقحموريةانس العريبي9068

شةا ف 29NoNo-02-2012ريف دمشقحموريةتيسير حمدان9069
29NoNo-02-2012ريف دمشقحموريةمحمد ديب ونوسة9070
تحت التعذيب29NoNo-02-2012الالذقيةجبلةبالل مصطفى نصور9071
حمصة9072 عائلة تدمرمن 2012حمصباب 03 01NoNo(االب)عائلته مع ذبحه تم  تم ذبحه مع عائلته(االب)01NoNo-03-2012حمصباب تدمرمن عائلة حمصة9072
  تم ذبحه مع عائلته(االم)01NoNo-03-2012انثىحمصباب تدمرمن عائلة حمصة9073
  تم ذبحه مع عائلته(االبنة)01NoNo-03-2012انثىحمصباب تدمرمن عائلة حمصة9074
)ى  تم ذبحه مع عائلته(االبنة)01NoNo-03-2012انثىحمصباب تدمرمن عائلة حمصة9075 ) ع م
  تم ذبحه مع عائلته(االبن)01NoNo-03-2012حمصباب تدمرمن عائلة حمصة9076
  تم ذبحه مع عائلته(االبن)01NoNo-03-2012حمصباب تدمرمن عائلة حمصة9077
ً 01NoNo-03-2012حمصباباعمروعبدالحليم صبوح9078 داھم األمن المزارع وقتل ذبحا

ًل ذ ل ق ل أل ً 01NoNo-03-2012حمصباباعمروعبدالناصر صبوح9079 داھم األمن المزارع وقتل ذبحا
ً 01NoNo-03-2012حمصباباعمروعبدالحميد صبوح9080 داھم األمن المزارع وقتل ذبحا

صبوح9081 2012حمصباباعمروعبدالرحمن 03 01NoNo العب كرة المنتخب السوري للناشئين ونادي الكرامة استشھد ً 01NoNo-03-2012حمصباباعمروعبدالرحمن صبوح9081 في حملة التطھير حين  داھم الشبيحة المزارع وقتل ذبحا

ً 01NoNo-03-2012حمصباباعمروعبدالباسط صبوح9082 داھم األمن المزارع وقتل ذبحا
ً 01NoNo-03-2012حمصباباعمروعامر ابن عمر صبوح9083 داھم األمن المزارع وقتل ذبحا بوح ر بن رور ب بصب و رع ز ن م
ً 01NoNo-03-2012حمصباباعمروعبدالمعين دعبول9084 داھم األمن المزارع وقتل ذبحا
ً 01NoNo-03-2012حمصباباعمروعبدالسالم كجك9085 داھم األمن المزارع وقتل ذبحا
ً 01NoNo-03-2012حمصباباعمروبري العكيدي9086 داھم األمن المزارع وقتل ذبحا

ً ذ ق أل ً 01NoNo-03-2012حمصباباعمروعز الدين العكيدي9087 داھم األمن المزارع وقتل ذبحا
ً 01NoNo-03-2012حمصباباعمرواحمد العكيدي9088 داھم األمن المزارع وقتل ذبحا
ً 01NoNo-03-2012حمصباباعمروعبدالرحمن جنيد9089 داھم األمن المزارع وقتل ذبحا
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ً 01NoNo-03-2012حمصباباعمروعبدالكافي جنيد9090 داھم األمن المزارع وقتل ذبحا
ً 01NoNo-03-2012حمصباباعمرورضوان بيطار9091 داھم األمن المزارع وقتل ذبحا
ً 01NoNo-03-2012حمصباباعمرومحمود الزعبي9092 داھم األمن المزارع وقتل ذبحا
ز9093 االل 2012ا 03 01NNً ا ذ قتل زا ال األ ا داھم األمن المزارع وقتل ذبحا 01NoNo-03-2012حمصباباعمرومحمود اللوز9093
ً 01NoNo-03-2012حمصباباعمروخالد مجھول العائلة9094 داھم األمن المزارع وقتل ذبحا
01NoNo-03-2012حمصباباعمرومحمد جندل أرناؤووط9095
حايك9096 نور السباعمحمد 01NoNohttp://youtu-03-2012حمصباب be/nHb3pkveNjk 01NoNohttp://youtu.be/nHb3pkveNjk-03-2012حمصباب السباعمحمد نور حايك9096
http://youtu.be/1q1uqbOehpkاحترقت الجثة01NoNo-03-2012حمصباب السباعمجھول الھوية9097
01NoNo-03-2012حمصالرفاعيعبداللطيف حاميش9098
ھناك 3 شھداء من عائلة الحمد01NoNo-03-2012القنيطرةمن عائلة الحمد9099
ھناك 4 شھداء لم تعرف اسماؤھم •01NoNo-03-2012القنيطرةجباتا الخشبمجھول الھوية9100
تحت التعذيب01NoYes-03-202012الالذقيةالصليبةمحمد بيطار9101
01NoNo-03-2012ريف دمشقالضميرعمر احمد عمران9102
ة9103 ا ش انا شالز 2012ف 03 ه01 ا ا تأث متأثرا جراحه01NoNo-03-2012ريف دمشقالزبدانيسامر شبارة9103
مجند استشھد في حمص01YesNo-03-2012ريف دمشقالقطيفٮةحسام شھاب9104
مجند استشھد في حلب لرفضة إطالق النار01YesNo-03-2012دير الزورقرية التبنيعبداللطيف يوسف العلي9105
السعد9106 وھاب الزورالبوكمالخالد منشق(الجشاشة)01YesNo-03-2012دير عسكري   عسكري منشق(الجشاشة)01YesNo-03-2012دير الزورالبوكمالخالد وھاب السعد9106

عسكري برتبة رقيب قتل في حلب اثناء محاولته االنشقاق01YesNo-03-2012درعاالنعيمةعبدالحي فھد العبود9107

ىممرض قضى تحت التعذيب01NoYes-03-2012ادلبالناصريةنورس المتعب9108
http://youtu.be/LfsZ9xhKVNoمؤذن01NoNo-03-2012حماةالتريمسةعبدالكريم العلوش9109
http://youtu.be/c5r1D6VEsY0رصاص قناص01NoNo-03-452012حماةكرنازواصل حسن اليوسف9110
01NoNo-03-112012طفلادلبخان شيخونمحمد معراتي9111

ة ا ش لا ة ا ال لل اا ف االنشقا ل ا أثنا ل ق ن مجند قتل أثناء محاولته االنشقاق في درعا01YesNo-03-2012ادلبجبل الزاوية - بليونوسام شحادة9112
متاثرا بجراحه01NoNo-03-2012ادلبسلقينفتحي قرجيه9113
01NoNo-03-2012ادلبابديتامصطفى أحمد األسعد9114

أث ق http://youtu.be/Xum256UENZgمجند قتل أثناء محاولته االنشقاق01YesNo-03-2012ادلبعبدالكريم كدرش9115

ھناك 3 شھداء من عائلة الحمد01NoNo-03-2012القنيطرةمن عائلة الحمد9116
ھناك 16 شھيد من آل الطحان  إعدام ميداني08NoNo-03-2012حمصجوبرمن عائلة  الطحان9569
ھناك 16 شھيد من آل الطحان  إعدام ميداني08NoNo-03-2012حمصجوبرمن عائلة  الطحان9570
ھناك 16 شھيد من آل الطحان  إعدام ميداني08NoNo-03-2012حمصجوبرمن عائلة  الطحان9571
ھناك 16 شھيد من آل الطحان  إعدام ميداني08NoNo-03-2012حمصجوبرمن عائلة  الطحان9572
الطحان9573 عائلة صجن 2012ح 03 08NNدان إعدا الطحان آل ن د شھ 16 ھناك ھناك 16 شھيد من آل الطحان  إعدام ميداني08NoNo-03-2012حمصجوبرمن عائلة  الطحان9573
ھناك 16 شھيد من آل الطحان  إعدام ميداني08NoNo-03-2012حمصجوبرمن عائلة  الطحان9574
08NoNohttp://youtu.be/teGo3IkFBbc-03-2012حمصكرم الزيتونخالد محمد العليوي9575
رمضان9576 دمشقدومامنير االمن08NoNo-03-2012ريف رصاص ن9576 قوير ر 2012ري  03 08NoNoن ال ص  ر
رصاص األمن08NoNo-03-2012حماةحي الصواعقفھد عناد9577
رصاص األمن08NoNo-03-2012حماةحي الصواعقحمد عبدالكريم9578
رصاص األمن08NoNo-03-2012حماةحي الصواعقخالد الفرج9579
رصاص األمن08NoNo-03-2012حماةحي الصواعقانس الفرج9580
http://youtu.be/HOUb0Gh8xFgرصاص األمن08NoNo-03-2012حماةحي الصواعقحسن ناصيف9581
http://youtu.be/UVz3o0JBuMYإعدام ميداني08NoNo-03-2012حمصباباعمروابن خالد الوزير9582
فاع9583 ال اد اعز 2012ا 03 08NNدان httpإعدا // o t be/UV 3o0JB MY http://youtu.be/UVz3o0JBuMYإعدام ميداني08NoNo-03-2012حمصباباعمروزياد الرفاعي9583
http://youtu.be/UVz3o0JBuMYإعدام ميداني08NoNo-03-2012حمصباباعمرواسامة الرفاعي9584
http://youtu.be/UVz3o0JBuMYإعدام ميداني08NoNo-03-2012حمصباباعمروعمر الرفاعي9585
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http://youtu.be/UVz3o0JBuMYإعدام ميداني08NoNo-03-2012حمصباباعمروابو رفعت الرفاعي9586
http://youtu.be/UVz3o0JBuMYإعدام ميداني08NoNo-03-2012حمصباباعمروابن ابو رفعت الرفاعي9587

وزير9588 خالد وزير وعائلته تم إعدامھم وال يعرف العدد الحقيقي ويقدر 08NoNo-03-2012حمصباباعمروخالد
اشخا 5 رو وزير9588 ب 2012صب 03 08NoNoب 5 اشخاص

خالد وزير وعائلته تم إعدامھم وال يعرف العدد الحقيقي ويقدر 08NoNo-03-2012حمصباباعمرومن عائلة خالد وزير9589
ب 5 اشخاص

ويقدر الحقيقي العدد يعرف وال إعدامھم تم وعائلته وزير خالد خالد وزير وعائلته تم إعدامھم وال يعرف العدد الحقيقي ويقدر 08NoNo-03-2012حمصباباعمرومن عائلة خالد وزير9590
ب 5 اشخاص

خالد وزير وعائلته تم إعدامھم وال يعرف العدد الحقيقي ويقدر 08NoNo-03-2012حمصباباعمرومن عائلة خالد وزير9591
ب 5 اشخاص

وليد الوعر وعائلته  تم إعدامھم08NoNo-03-2012حمصباباعمرومن عائلة وليد الوعر9592
وليد الوعر وعائلته  تم إعدامھم08NoNo-03-2012انثىحمصباباعمرومن عائلة وليد الوعر9593
وليد الوعر وعائلته  تم إعدامھم08NoNo-03-2012حمصباباعمرومن عائلة وليد الوعر9594

ال ل لة اا اا إ ت لته ا ال ل وليد الوعر وعائلته  تم إعدامھم08NoNo-03-2012حمصباباعمرومن عائلة وليد الوعر9595
وحيد الوعر وعائلته تم إعدامھم08NoNo-03-2012حمصباباعمرووحيد الوعر9596
وحيد الوعر وعائلته تم إعدامھم08NoNo-03-2012حمصباباعمرومن عائلة وحيد الوعر9597
الوعر9598 راكان عائلة 2012حمصباباعمرومن 03 08NoNoإعدامھم تم وعائلته الوعر راكان راكان الوعر  وعائلته تم إعدامھم08NoNo-03-2012حمصباباعمرومن عائلة راكان الوعر9598
راكان الوعر  وعائلته تم إعدامھم08NoNo-03-2012حمصباباعمرومن عائلة راكان الوعر9599
راكان الوعر  وعائلته تم إعدامھم08NoNo-03-2012انثىحمصباباعمرومن عائلة راكان الوعر9600
ياستشھد متأثرا بجراحه في القصير09NoNo-03-2012حمصالخالديةعمار األسعد9601
متاثرا بجراحه09NoNo-03-2012حمصالقصيرعبدالناصر عبداإلله رعد9602
رصاص قناص09NoNo-03-572012انثىحمصالقصيرفاطمة الشامي9603
بسبب القصف على الحي09NoNo-03-142012طفلة - انثىحمصكرم الزيتونليلى ھاشم غليون9604

ل ش الالل ل ف //الق / f http://youtu.be/myRakTf98Uwبسبب القصف على الحي09NoNo-03-2012حمصكرم الزيتونعمر سليم مشعل9605
09NoNohttp://youtu.be/GIOahblSf0c-03-2012انثىحمصعشيرةعطرية عباس9606
09NoNohttp://youtu.be/ole75ddqtvo-03-552012حمصعشيرةماجد مصطفى عزالدين9607
ھالل9608 2012حمصعشيرةعبدالكريم 03 09NoNo 09NoNo-03-2012حمصعشيرةعبدالكريم ھالل9608
09NoNohttp://youtu.be/C75KEK5ZKHg-03-2012حمصباب الدريبحسان االركي9609
09NoNohttp://youtu.be/e3rGBBjHFzc-03-2012حمصعشيرةخالد مجھول العائلة9610
09NoNo-03-2012حمصعشيرةمحمد عبدالحميد المرابع9611 ع
09NoNo-03-2012حمصعشيرةغازي الباشا9612
09NoNo-03-2012حمصعشيرةخالد محمد البديوي9613
09NoNo-03-2012حمصدير بعلبةمحمد عبدالكريم يونس9614

ة 09NoNohttp://youtu.be/1JGaUMxetro-03-2012حمصدير بعلبةخالد محمد السليمان9615
رصاص عشوائي09NoNo-03-2012حمصباباعمرورأفت الضعيف9616
09NoNohttp://youtu.be/WKhzzTz_Kfo-03-2012حمصعشيرةعماد األحمد9617
قرين9618 عل الدريبمحمد 2012حمصباب 03 09NoNo 09NoNo-03-2012حمصباب الدريبمحمد علي قرين9618
09NoNohttp://youtu.be/6xXj2luImBc-03-2012حمصباب الدريباسامة الشمالي9619
09NoNo-03-2012حمصباب الدريببالل سفور9620
09NoNohttp://youtu.be/kQ0lPbM6eqE-03-2012حمصباب الدريبمحمد أمير محمد فوزي الحايك9621 ي وزي ريبير ب pصب y q
09NoNo-03-222012حمصتلبيسةعبدالرزاق الشيخ ضاھر9622
09NoNo-03-2012حمصمھينحسين سعيد عنيزان العزالدين9623
09NoNo-03-2012حمصمھينابن عبد الباقي الشحود9624

ة ق 09NoNo-03-2012حمصمھينابن قاسم وحيد النجلة9625
09NoNo-03-2012حمصمھينحمزة حسين العمار9626
09NoNo-03-2012حمصمھينعبدالرحمن حسين العمار9627
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09NoNo-03-2012حمصمھينمحمد غاندي حمود9628
استشھد في حي السكري09NoNo-03-162012طفلحلبدارة عزةمحمد نديم حمود9629
09NoNo-03-2012حلبجرابلسعبدالعزيز الكذال الحميدان9630
فة9631 ط ةل 2012اةالت 03 09NNف الق ا جراء القصف09NoNo-03-2012حماةالتريمسةعلي صطيفة9631
جراء القصف09NoNo-03-2012حماةالتريمسةبسام الحسينو9632
جراء القصف09NoNo-03-2012حماةالتريمسةعلي نجار9633
الغتوان9634 صطام القصف09NoNo-03-2012حماةالتريمسةيوسف http://youtuجراء be/Q6AbPSgrhGs http://youtu.be/Q6AbPSgrhGsجراء القصف09NoNo-03-2012حماةالتريمسةيوسف صطام الغتوان9634
استشھد في صوران09NoNo-03-272012حماةاللطامنةاحمد محمد بكور خيرو9635
استشھد في صوران09NoNo-03-232012حماةاللطامنةابراھيم محمد بكور خيرو9636
الموزرة09NoNo-03-602012ادلبجبل الزاويةشامان عبد الكريم اليوسف9637 م
الموزرة09NoNo-03-322012ادلبجبل الزاويةعبدالحميد بكور9638
الموزرة09NoNo-03-2012ادلبجبل الزاويةرضوان بكور9639
الموزرة09NoNo-03-2012ادلبجبل الزاويةعبدالحميد عبدالحي9640
ال911 لة ةا ط 2012القن 03 ال01 لة ا ا ش 3 ناك ھناك 3 شھداء من عائلة الحمد01NoNo-03-2012القنيطرةمن عائلة الحمد9117
ھناك 4 شھداء لم تعرف اسماؤھم •01NoNo-03-2012القنيطرةجباتا الخشبمجھول الھوية9118
ھناك 4 شھداء لم تعرف اسماؤھم •01NoNo-03-2012القنيطرةجباتا الخشبمجھول الھوية9119
الھوية9120 الخشبمجھول •01NoNo-03-2012القنيطرةجباتا اسماؤھم تعرف لم شھداء 4 ھناك ھناك 4 شھداء لم تعرف اسماؤھم •01NoNo-03-2012القنيطرةجباتا الخشبمجھول الھوية9120
اقتحم الجيش بساتين باباعمرو وقام بذبحھم01NoNo-03-2012حمصباباعمروعالء العلي9121
قتل في مجزرة باباعمرو والسلطانية01NoNo-03-272012حمصالسلطانيةعبيدة نذير السالم9122
يقتل في مجزرة باباعمرو والسلطانية01NoNo-03-222012حمصالسلطانيةخالد أحمد المصيطف9123
 قتل في مجزرة باباعمرو والسلطانية(ابو مدحت)01NoNo-03-532012حمصالسلطانيةابراھيم ابراھيم9124
قتل في مجزرة باباعمرو والسلطانية01NoNo-03-232012حمصالسلطانيةمحمود ابراھيم9125
 قتل في مجزرة باباعمرو والسلطانية(ابو مصطفى)01NoNo-03-182012حمصالسلطانيةاكرم سليمان9126

ا ل ةطف لطان ةال لطان ال ا ا ة ف قتل قتل في مجزرة باباعمرو والسلطانية01NoNo-03-272012حمصالسلطانيةمصطفى سليمان9127
 قتل في مجزرة باباعمرو والسلطانية(ابو عالء)01NoNo-03-2012حمصالسلطانيةبري الشقحبي9128
 قتل في مجزرة باباعمرو والسلطانية(ابو جاسم )01NoNo-03-2012حمصالسلطانيةأكرم ضاھر الملحم9129
الملحم9130 ضاھر 2012حمصالسلطانيةعمار 03 01NoNo( جابر والسلطانية(ابو باباعمرو مجزرة في قتل   قتل في مجزرة باباعمرو والسلطانية(ابو جابر )01NoNo-03-2012حمصالسلطانيةعمار ضاھر الملحم9130
قتل في مجزرة باباعمرو والسلطانية01NoNo-03-2012حمصالسلطانيةوليد الملحم9131
إعدام ميداني02NoNo-03-2012حمصباباعمروشاب من ال الجوري9132
إعدام ميداني02NoNo-03-2012حمصباباعمروشاب من ال الجوري9133 يي م
إعدام ميداني02NoNo-03-2012حمصباباعمروشاب من ال الجوري9134

ھناك 9 شھداء لم تصل اسمائھم بعد  نتيجة قصف  مباشر على 02NoNo-03-2012حمصالرستنمجھول الھوية9135
المتظاھرين

ل ش ف ق ة ل ل ش ك ھناك 9 شھداء لم تصل اسمائھم بعد  نتيجة قصف  مباشر على 02NoNo-03-2012حمصالرستنمجھول الھوية9136
المتظاھرين

ھناك 9 شھداء لم تصل اسمائھم بعد  نتيجة قصف  مباشر على 02NoNo-03-2012حمصالرستنمجھول الھوية9137
المتظاھرينالمتظاھرين

ھناك 9 شھداء لم تصل اسمائھم بعد  نتيجة قصف  مباشر على 02NoNo-03-2012حمصالرستنمجھول الھوية9138
المتظاھرين

ة9139 ال تنل 2012ال 03 02NN ھناك 9 شھداء لم تصل اسمائھم بعد  نتيجة قصف  مباشر على ى02NoNo-03-2012حمصالرستنمجھول الھوية9139 ر ب يج ب ھم م ھ
المتظاھرين

ھناك 9 شھداء لم تصل اسمائھم بعد  نتيجة قصف  مباشر على 02NoNo-03-2012حمصالرستنمجھول الھوية9140
المتظاھرين

ق ة ھناك 9 شھداء لم تصل اسمائھم بعد  نتيجة قصف  مباشر على 02NoNo-03-2012حمصالرستنمجھول الھوية9141
المتظاھرين
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ھناك 9 شھداء لم تصل اسمائھم بعد  نتيجة قصف  مباشر على 02NoNo-03-2012حمصالرستنمجھول الھوية9142
المتظاھرين

تل أبيض  رقيب منشق02YesNo-03-2012الرقةزيزان عز الدين9143
ال9144 ال النزا ة 212012الزق 03 02NN 02NoNo-03-212012دير الزورقرية البوعمرنزار محمود عبدالحميد الديري9144
02NoNo-03-2012دير الزورعبدالرزاق رياض سالم9145
02NoNo-03-2012دير الزورسوق الجبيلةعمر جميل جنيدي9146
الخليفة9147 تيسير التشييععمار الزوراثناء 02NoNo-03-172012طفلدير 02NoNo-03-172012طفلدير الزوراثناء التشييععمار تيسير الخليفة9147
02NoNo-03-2012انثىدير الزوراثناء التشييعمريم محمد سالم الدرويش9148
02NoNo-03-2012دير الزوراثناء التشييعمحمد جاسم عبد القادر9149
02NoNo-03-2012دير الزوراثناء التشييعصالح عبد الحميد الصالح9150 ح عح
02NoNo-03-2012دير الزوراثناء التشييعصالح العبد هللا9151

العب كرة شباب نادي الفتوة  - اطلقت النار عليه خالل مشاركته 02NoNo-03-2012دير الزورعقبة عاشور9152
http://youtu.be/nnkRWAFbiLoفي مظاھرة انثاء تشييع شھيد اخر

الكا أ الل كلال ال نا ط قتل قتل طعنا بالسكين02NoNo-03-302012حلبصالح الدينسليم أبو الكاج9153
02NoNo-03-2012حلبمساكن ھنانومحمد اديب النجار9154
02NoNo-03-2012حلبمساكن ھنانومحمود تلفرادي9155
عجوب9156 السكري02NoNo-03-2012حلبالريةعلي حي في استشھد استشھد في حي السكري02NoNo-03-2012حلبالريةعلي عجوب9156
02NoNo-03-2012ادلبسرميناسامة ابراھيم عيد9157
02NoNohttp://youtu.be/eI4qRRPe1BY-03-2012انثىادلبسرمينحنان الخليف9158
02NoNo-03-2012ادلبسرمينمحمد أحمد اآلغا9159
http://youtu.be/ITiayyV7GhIرصاص قناص02NoNo-03-2012ادلبمعرشمارينصالح محمود الديري9160
كفرعميم02NoNo-03-2012ادلبسراقبطالل السيد9161
نتيجة القصف02NoNo-03-2012ادلبسراقبمحمود عبد الجليل المحمود9162

ال لاقهللا فا الق ة ن نتيجة القصف02NoNo-03-2012ادلبسراقبمحمد عبد هللا السيد9163
02NoNohttp://youtu.be/i8C6kds9rF4-03-2012ريف دمشقدومامحمد غالب  ال رشي9164
02NoNo-03-2012ريف دمشقدوماطالب رسالن9165

عل مباشر قصف نتيجة بعد اسمائھم تصل لم شھداء 9 ھناك ھناك 9 شھداء لم تصل اسمائھم بعد  نتيجة قصف  مباشر على 02NoNo-03-2012حمصالرستنمجھول الھوية9166
المتظاھرين

http://youtu.be/JjcK6pSSsGAبسبب القصف على المظاھرة02NoNo-03-122012طفلحمصالرستنزكريا ابراھيم شباكي9167
http://youtu.be/JjcK6pSSsGAبسبب القصف على المظاھرة02NoNo-03-112012طفلحمصالرستنخالد عدنان الخطيب9168 pى y j p
http://youtu.be/JjcK6pSSsGAبسبب القصف على المظاھرة02NoNo-03-222012حمصالرستنسومر فرزات9169
http://youtu.be/JjcK6pSSsGAبسبب القصف على المظاھرة02NoNo-03-252012حمصالرستنعبدو فرزات9170
02NoNo-03-2012حمصباب الدريباحمد بن كريم عبد الباقي9171

ل شف 02NoNo-03-2012حمصاالنشاءاتفرحان السباعي9172
02NoNo-03-2012حمصالبياضةھليل فنيش الطماني الفاعوري9173
طبيب قتل ذبحاً في باباعمرو02NoNo-03-2012حمصقرية الدارة الكبيرةعبدالجبار ھليل9174
التركاوي9175 عل 2012حمصالخالديةمحمد 03 02NoNo(عبدالعزيز أبو ) ( أبو عبدالعزيز)02NoNo-03-2012حمصالخالديةمحمد علي التركاوي9175
02NoNo-03-2012حمصالخالديةجاسم العبد9176
02NoNo-03-452012الالذقيةحي الرمل الجنوبيسمير قباني9177
02NoNo-03-2012حماةمحمد اكرم صھيوني9178 ي ھيو رم
02NoNo-03-2012حماةصورانعالء عبدالرحمن محمد9179
02NoNo-03-2012حماةصورانعبدهللا نجيب الشيخ9180
02NoNo-03-432012حماةخنيزيرناصيف نيوف9181
02NoNo-03-232012حماةخنيزيرحسين نيوف9182
02NoNo-03-502012حماةخنيزيرغازي المصطو9183
02NoNo-03-222012حماةخنيزيرإبراھيم محمد اإلبراھيم9184
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استشھد في حمص   القصور  رصاص قناص02NoNo-03-2012حماةجمال زياد أبي سن9185
وجد مرميا في البساتين02NoNo-03-2012درعاجاسميوسف عبد الحليم الجّرو9186
ً 03NoNo-03-2012حمصتلكلخمحمد عبدهللا الخضري9187 قرية حاالت قتل ذبحا
اك9188 نا 2012تلكلخنا 03 03NNً ا ذ قتل االت ة ق قرية حاالت  قتل ذبحا 03NoNo-03-2012حمصتلكلخعدنان ناصير باكير9188
ً 03NoYes-03-2012انثىحمصتلكلخلينا علي باكير9189 قرية حاالت  اختطفت وقتلت ذبحا
03NoNohttp://youtu.be/tx8kU0gP8k4-03-2012حمصالقصيرحسين عطية الحمد9190
عبدالباقي9191 الدريباحمد 03NoNo-03-2012حمصباب 03NoNo-03-2012حمصباب الدريباحمد عبدالباقي9191
http://youtu.be/6ValT9iNQ6Qرصاص قناص03NoNo-03-2012حمصالبياضةشرف الشدخان9192
قرية الضھر - عسكري  منشق لم يعرف اسمه03YesNo-03-2012ادلبدركوشمجھول الھوية9193
03NoNo-03-2012ادلببلغم فجر السيارةوائل ناعس9194 م
03NoNo-03-2012ادلببلغم فجر السيارةعبدهللا االبراھيم9195
03NoNo-03-2012ادلببلغم فجر السيارةمحمد قميناسي9196
03NoNohttp://youtu.be/GCV_yqd512k-03-2012ادلبحزانوانس بھجات الزين9197
ال9198 ال ةا لكف 2012ا 03 ا03 الن ة ف ته ا اف ت ا باستھداف سيارته في معرة النعمان03NoNo-03-2012ادلبكفرومةاحمد حسين الجوالق9198

ھناك 44 مجند  أعدموا في مطار ابو الظھور العسكري 03YesNo-03-2012ادلبابو الظھورمجھول الھوية9199
لمحاولتھم االنشقاق

خليل9200 جامعيجمعة 03NoNo-03-2012ادلبطالب 03NoNo-03-2012ادلبطالب جامعيجمعة خليل9200
03NoNo-03-2012ادلبطالب جامعيمحمد نذير الخالد9201
03NoNohttp://youtu.be/QTtVq1MirOc-03-2012ادلبحربنوشمصطفى حموش9202
يصيدالني - بتفجير جانب محطة الوقود03NoNo-03-2012درعاالبلدوليد نجار9203
http://youtu.be/3np6NxuoWtYبتفجير جانب محطة الوقود03NoNo-03-2012درعاالبلدنورس نايل مسالمة9204
بتفجير جانب محطة الوقود03NoNo-03-2012درعاالبلدخالد موسى مسالمة9205
03NoNo-03-2012درعاالحراكمحمد ھاني القداح9206

القا ذالف ال تحت التعذيب03NoNo-03-2012درعاكحيلمحمد فوزي القادري9207
مالزم منشق03YesNo-03-2012درعاالحراكمالزم منشق9208
03NoNo-03-2012دير الزوررصاص األمنمحمد خير هللا الزويد9209
حمادة9210 الزوراحمد 222012دير 03 03NoNo 03NoNo-03-222012دير الزوراحمد حمادة9210
03NoNo-03-2012ريف دمشقدومامحمد عمر البويضاني9211
شھيدين من عائلة شيخ الضيعة03NoNo-03-2012ريف دمشقدومامن عائلة شيخ الضيعة9212
شھيدين مجندين لم تعرف اسماؤھم03YesNo-03-2012ريف دمشقدومامجھول الھوية9213 ھ مقھ م ھ
ھناك 4 شھداء لم تعرف بعد03NoNo-03-2012ريف دمشقدومامجھول الھوية9214
(ابو ھيثم)03NoNo-03-2012ريف دمشققدسيامحمد عاصي البوشي9215
مجند منشق03YesNo-03-2012ريف دمشقدارياشحاد الزھر9216

ف ق

03YesNo-03-2012ريف دمشقدارياالياس جورج شما9217

مجند قتل في 
حمص

 
الكريمة المسيحية الطائفة من الطائفة المسيحية الكريمةمن

03NoNohttp://youtu.be/X5Wxf9ERIMI-03-2012ريف دمشقدير عصافيرعمار حصوان9218
03NoNo-03-2012حماةخطاببكري بكري9219
03NoNo-03-2012حماةخطابعبدالوھاب الصالح9220 ح ب و بب
03NoNo-03-2012حماةخطابعلي الديري  حماة9221
03NoNo-03-2012حماةخطابرضوان الحسن9222
03NoNo-03-2012حماةخطابفادي الزاكي9223

ط 03NoNo-03-2012حماةخطابمحمد الجواد9224
http://youtu.be/YKxXqH2_ylAمالزم أول منشق03YesNo-03-2012حلباألتاربماجد مصطفى عبيد9225
03NoNo-03-2012ريف دمشقالغزالنيةسعد الدين محمد الخطيب9226
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03NoNo-03-2012ريف دمشقالغزالنيةمحمود عمر سعيد المرعي9227
عسكري منشق03YesNo-03-2012حمصقرية مھينمحمد منير األعتر9228
عسكري منشق03YesNo-03-2012حمصقرية مھينابن ثامر النجلة9229

ا ش الخ ل اال ك ت ا ال نق بسبب نقص الدواء وعدم تمكن االھل من الخروج وشراءه من 03NoNo-03-2012حمصالميداننبيل حداد9230
القصف

ھناك 4 شھداء لم تعرف بعد03NoNo-03-2012ريف دمشقدومامجھول الھوية9231
الھوية9232 دمشقدومامجھول بعد03NoNo-03-2012ريف تعرف لم شھداء 4 ھناك ھناك 4 شھداء لم تعرف بعد03NoNo-03-2012ريف دمشقدومامجھول الھوية9232
ھناك 4 شھداء لم تعرف بعد03NoNo-03-2012ريف دمشقدومامجھول الھوية9233
شھيدين من عائلة شيخ الضيعة03NoNo-03-2012ريف دمشقدومامن عائلة شيخ الضيعة9234
مشھيدين مجندين لم تعرف اسماؤھم03YesNo-03-2012ريف دمشقدومامجھول الھوية9235 م

ھناك 44 مجند  أعدموا في مطار ابو الظھور العسكري 03YesNo-03-2012ادلبابو الظھورمجھول الھوية9236
لمحاولتھم االنشقاق

الھوية9237 الظھورمجھول ھناك 44 مجند  أعدموا في مطار ابو الظھور العسكري 03YesNo-03-2012ادلبابو
االنشقا لت ا ل ھوي9237 ھورجھول  2012ببو  03 03YesNoلمحاولتھم االنشقاق

ھناك 44 مجند  أعدموا في مطار ابو الظھور العسكري 03YesNo-03-2012ادلبابو الظھورمجھول الھوية9238
لمحاولتھم االنشقاق

العسكري الظھور ابو مطار في أعدموا مجند 44 ھناك ھناك 44 مجند  أعدموا في مطار ابو الظھور العسكري 03YesNo-03-2012ادلبابو الظھورمجھول الھوية9239
لمحاولتھم االنشقاق

ھناك 44 مجند  أعدموا في مطار ابو الظھور العسكري 03YesNo-03-2012ادلبابو الظھورمجھول الھوية9240
قلمحاولتھم االنشقاق م

ھناك 44 مجند  أعدموا في مطار ابو الظھور العسكري 03YesNo-03-2012ادلبابو الظھورمجھول الھوية9241
لمحاولتھم االنشقاق

الھوية9242 الظھورمجھول ھناك 44 مجند  أعدموا في مطار ابو الظھور العسكري 03YesNo-03-2012ادلبابو
شق ل ل ھوي9242 ھورجھول ا بابو ا 2012ا 03 03YesNoلمحاولتھم االنشقاق

ھناك 44 مجند  أعدموا في مطار ابو الظھور العسكري 03YesNo-03-2012ادلبابو الظھورمجھول الھوية9243
لمحاولتھم االنشقاق

العسكري الظھور ابو مطار ف أعدموا مجند 44 ھناك ھناك 44 مجند  أعدموا في مطار ابو الظھور العسكري 03YesNo-03-2012ادلبابو الظھورمجھول الھوية9244
لمحاولتھم االنشقاق

ھناك 44 مجند  أعدموا في مطار ابو الظھور العسكري 03YesNo-03-2012ادلبابو الظھورمجھول الھوية9245
قلمحاولتھم االنشقاق ھم و

ھناك 44 مجند  أعدموا في مطار ابو الظھور العسكري 03YesNo-03-2012ادلبابو الظھورمجھول الھوية9246
لمحاولتھم االنشقاق

الھوية9247 الظھورمجھول ھناك 44 مجند  أعدموا في مطار ابو الظھور العسكري 03YesNo-03-2012ادلبابو لمحاولتھم االنشقاق03YesNo-03-2012ادلبابو الظھورمجھول الھوية9247

ھناك 44 مجند  أعدموا في مطار ابو الظھور العسكري 03YesNo-03-2012ادلبابو الظھورمجھول الھوية9248
لمحاولتھم االنشقاق

العسكري الظھور ابو مطار ف أعدموا مجند 44 ھناك ھناك 44 مجند  أعدموا في مطار ابو الظھور العسكري 03YesNo-03-2012ادلبابو الظھورمجھول الھوية9249
لمحاولتھم االنشقاق

ھناك 44 مجند  أعدموا في مطار ابو الظھور العسكري 03YesNo-03-2012ادلبابو الظھورمجھول الھوية9250
االنشقاق قلمحاولتھم ھم  و

ھناك 44 مجند  أعدموا في مطار ابو الظھور العسكري 03YesNo-03-2012ادلبابو الظھورمجھول الھوية9251
لمحاولتھم االنشقاق

الھوية9252 الظھورمجھول ھناك 44 مجند  أعدموا في مطار ابو الظھور العسكري 03YesNo-03-2012ادلبابو لمحاولتھم االنشقاق03YesNo-03-2012ادلبابو الظھورمجھول الھوية9252

ھناك 44 مجند  أعدموا في مطار ابو الظھور العسكري 03YesNo-03-2012ادلبابو الظھورمجھول الھوية9253
لمحاولتھم االنشقاق
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ھناك 44 مجند  أعدموا في مطار ابو الظھور العسكري 03YesNo-03-2012ادلبابو الظھورمجھول الھوية9254
لمحاولتھم االنشقاق

الھوية9255 الظھورمجھول ھناك 44 مجند  أعدموا في مطار ابو الظھور العسكري 03YesNo-03-2012ادلبابو
االنشقاق لت ا ل ھوي9255 ھورجھول  2012ببو  03 03YesNoلمحاولتھم االنشقاق

ھناك 44 مجند  أعدموا في مطار ابو الظھور العسكري 03YesNo-03-2012ادلبابو الظھورمجھول الھوية9256
لمحاولتھم االنشقاق

العسكري الظھور ابو مطار في أعدموا مجند 44 ھناك ھناك 44 مجند  أعدموا في مطار ابو الظھور العسكري 03YesNo-03-2012ادلبابو الظھورمجھول الھوية9257
لمحاولتھم االنشقاق

ھناك 44 مجند  أعدموا في مطار ابو الظھور العسكري 03YesNo-03-2012ادلبابو الظھورمجھول الھوية9258
ملمحاولتھم االنشقاق

ھناك 44 مجند  أعدموا في مطار ابو الظھور العسكري 03YesNo-03-2012ادلبابو الظھورمجھول الھوية9259
لمحاولتھم االنشقاق

الھوية9260 الظھورمجھول ھناك 44 مجند  أعدموا في مطار ابو الظھور العسكري 03YesNo-03-2012ادلبابو
االنشقا لت ا ل ھوي9260 ھورجھول  2012ببو  03 03YesNoلمحاولتھم االنشقاق

ھناك 44 مجند  أعدموا في مطار ابو الظھور العسكري 03YesNo-03-2012ادلبابو الظھورمجھول الھوية9261
لمحاولتھم االنشقاق

العسكري الظھور ابو مطار في أعدموا مجند 44 ھناك ھناك 44 مجند  أعدموا في مطار ابو الظھور العسكري 03YesNo-03-2012ادلبابو الظھورمجھول الھوية9262
لمحاولتھم االنشقاق

ھناك 44 مجند  أعدموا في مطار ابو الظھور العسكري 03YesNo-03-2012ادلبابو الظھورمجھول الھوية9263
قلمحاولتھم االنشقاق ھم

ھناك 44 مجند  أعدموا في مطار ابو الظھور العسكري 03YesNo-03-2012ادلبابو الظھورمجھول الھوية9264
لمحاولتھم االنشقاق

الھوية9265 الظھورمجھول ھناك 44 مجند  أعدموا في مطار ابو الظھور العسكري 03YesNo-03-2012ادلبابو
شق ل ل ھوي9265 ھورجھول ا بابو ا 2012ا 03 03YesNoلمحاولتھم االنشقاق

ھناك 44 مجند  أعدموا في مطار ابو الظھور العسكري 03YesNo-03-2012ادلبابو الظھورمجھول الھوية9266
لمحاولتھم االنشقاق

العسكري الظھور ابو مطار ف أعدموا مجند 44 ھناك ھناك 44 مجند  أعدموا في مطار ابو الظھور العسكري 03YesNo-03-2012ادلبابو الظھورمجھول الھوية9267
لمحاولتھم االنشقاق

ھناك 44 مجند  أعدموا في مطار ابو الظھور العسكري 03YesNo-03-2012ادلبابو الظھورمجھول الھوية9268
قلمحاولتھم االنشقاق ھم و

ھناك 44 مجند  أعدموا في مطار ابو الظھور العسكري 03YesNo-03-2012ادلبابو الظھورمجھول الھوية9269
لمحاولتھم االنشقاق

الھوية9270 الظھورمجھول ھناك 44 مجند  أعدموا في مطار ابو الظھور العسكري 03YesNo-03-2012ادلبابو لمحاولتھم االنشقاق03YesNo-03-2012ادلبابو الظھورمجھول الھوية9270

ھناك 44 مجند  أعدموا في مطار ابو الظھور العسكري 03YesNo-03-2012ادلبابو الظھورمجھول الھوية9271
لمحاولتھم االنشقاق

كري الع الظھور ابو مطار ف أعدموا مجند 44 ھناك ھناك 44 مجند  أعدموا في مطار ابو الظھور العسكري 03YesNo-03-2012ادلبابو الظھورمجھول الھوية9272
لمحاولتھم االنشقاق

ھناك 44 مجند  أعدموا في مطار ابو الظھور العسكري 03YesNo-03-2012ادلبابو الظھورمجھول الھوية9273
االنشقاق قلمحاولتھم ھم  و

ھناك 44 مجند  أعدموا في مطار ابو الظھور العسكري 03YesNo-03-2012ادلبابو الظھورمجھول الھوية9274
لمحاولتھم االنشقاق

الھوية9275 الظھورمجھول ھناك 44 مجند  أعدموا في مطار ابو الظھور العسكري 03YesNo-03-2012ادلبابو لمحاولتھم االنشقاق03YesNo-03-2012ادلبابو الظھورمجھول الھوية9275

ھناك 44 مجند  أعدموا في مطار ابو الظھور العسكري 03YesNo-03-2012ادلبابو الظھورمجھول الھوية9276
لمحاولتھم االنشقاق
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ھناك 44 مجند  أعدموا في مطار ابو الظھور العسكري 03YesNo-03-2012ادلبابو الظھورمجھول الھوية9277
لمحاولتھم االنشقاق

الھوية9278 الظھورمجھول ھناك 44 مجند  أعدموا في مطار ابو الظھور العسكري 03YesNo-03-2012ادلبابو
االنشقاق لت ا ل ھوي9278 ھورجھول  2012ببو  03 03YesNoلمحاولتھم االنشقاق

03YesNo-03-2012الرقةمحمد اسماعيل الطرشة9279
يقول اھله ان ضباط الفرقة الثالثة ھم الذين قتلوه ھو ومعه 28 

عسكري بريف دمشق 
  .

شھيدين من آل العكاري04NoNo-03-2012حماةحربنفسهمن عائلة العكاري9280
ھناك 7 شھداء لم تصل أسماؤھم بعد04NoNo-03-2012حماةحربنفسهمجھول الھوية9281
مھناك 7 شھداء لم تصل أسماؤھم بعد04NoNo-03-2012حماةحربنفسهمجھول الھوية9282 م
ھناك 7 شھداء لم تصل أسماؤھم بعد04NoNo-03-2012حماةحربنفسهمجھول الھوية9283
ھناك 7 شھداء لم تصل أسماؤھم بعد04NoNo-03-2012حماةحربنفسهمجھول الھوية9284
ھناك 7 شھداء لم تصل أسماؤھم بعد04NoNo-03-2012حماةحربنفسهمجھول الھوية9285

ة ال هل ااةنف أ ل ت ل ا ش ناك ھناك 7 شھداء لم تصل أسماؤھم بعد04NoNo-03-2012حماةحربنفسهمجھول الھوية9286
ھناك 6 شھداء من عائلة عفلق استشھدوا تحت التعذيب04NoNo-03-2012ريف دمشقمضايامن عائلة عفلق9287
ھناك 6 شھداء من عائلة عفلق استشھدوا تحت التعذيب04NoNo-03-2012ريف دمشقمضايامن عائلة عفلق9288
عفلق9289 عائلة دمشقمضايامن 2012ريف 03 04NoNoالتعذيب تحت استشھدوا عفلق عائلة من شھداء 6 ھناك ھناك 6 شھداء من عائلة عفلق استشھدوا تحت التعذيب04NoNo-03-2012ريف دمشقمضايامن عائلة عفلق9289
ھناك 6 شھداء من عائلة عفلق استشھدوا تحت التعذيب04NoNo-03-2012ريف دمشقمضايامن عائلة عفلق9290
ھناك 6 شھداء من عائلة عفلق استشھدوا تحت التعذيب04NoNo-03-2012ريف دمشقمضايامن عائلة عفلق9291
رصاص من قبل الجيش04NoNo-03-2012حمصباباعمرومھند العمر9292
رصاص قناص04NoNo-03-2012حمصباباعمروادريس الجوري9293
http://youtu.be/Ap6Trm1ljgUقذيفة ھاون04NoNo-03-2012حمصالرستنسليمان محمد الديك9294
04NoNo-03-2012طفلة - انثىحمصتلدوافنان ميسرة بكور9295

http://youtu.be/OTgKWvb_feMبسبب القصف04NoNo-03-2012حمصالرستنمحمد أيمن أيوب9296

http://youtu.be/OTgKWvb_feMبسبب القصف04NoNo-03-142012حمصالرستنإيمان محمد أيوب9297

http://youtu.be/OTgKWvb_feMبسبب القصف04NoNo-03-2012حمصالرستنابراھيم أحمد أيوب9298

http://youtu.be/OTgKWvb_feMبسبب القصف04NoNo-03-2012انثىحمصالرستنآية أحمد أيوب9299

http://youtu.be/OTgKWvb_feMبسبب القصف04NoNo-03-2012طفلحمصالرستنمجھول الھوية والمعالم9300

انثىحمصالرستنمجھولة الھوية9301 - http://youtu.be/OTgKWvbبسبب القصف04NoNo-03-2012طفلة feM ھوي نجھو ببىصر pب y g _

  بسبب القصف(االم)04NoNo-03-302012انثىحمصالرستنزبيدة فضل أيوب9302
سيدة أخرى لم يتم التعرف عليھا بعد  بسبب القصف04NoNo-03-2012انثىحمصالرستنمجھولة الھوية9303
الدين9304 محب ابراھيم قناص04NoNo-03-2012حمصالقصيريحيى /http://youtu.beرصاص OWbIkRuras ين9304 ب  يم  بر يى  2012صيري 03 04NoNoص ص  http://youtu.be/_OWbIkRurasر
إعدام ميداني04NoNo-03-2012حمصباباعمروطارق جانسيز9305
إعدام ميداني04NoNo-03-2012حمصباباعمرومحمد جانسيز9306
إعدام ميداني04NoNo-03-2012حمصباباعمرواكرم جانسيز9307
إعدام ميداني04NoNo-03-2012حمصباباعمرواسماعيل كردي9308
إعدام ميداني04NoNo-03-2012حمصباباعمروعبدالباسط جانسيز9309
إعدام ميداني04NoNo-03-2012حمصباباعمروحسان الديري9310
د9311 جال ح د العح صاد 2012ح 03 04NNن األ صاص رصاص األمن04NoNo-03-2012حمصوادي العربمحمد يحيى جالود9311
04NoNo-03-2012حمصالبياضةاحمد باكير9312
04NoNo-03-2012حمصالبياضةعبدالھادي باكير9313
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04NoNohttp://youtu.be/BYowlZsd32I-03-2012حمصالخالديةمجھول الھوية9314

رضيع  توفي بسبب عدم القدرة على إسعافه خالل القصف04NoNo-03-2012حمصمجھول الھوية9315

اشاطا9316 ال 2012طفللا 03 04NNفة نا ة بعبوة ناسفة04NoNo-03-2012طفلحلبحمام الباشامحمود بطايحي9316
http://youtu.be/XHzEw148IsYطالب جامعي04NoNo-03-2012حلبالبابابراھيم جمعة غنو السكر9317
04NoNo-03-602012دير الزورالجبيلةحسن السيد طه9318
المال9319 الزورمھند حمص04YesNo-03-2012دير في استشھد المزة دمشق مواليد من مجند مجند من مواليد دمشق   المزة  استشھد في حمص04YesNo-03-2012دير الزورمھند المال9319
04NoNo-03-2012انثىريف دمشقالھامةانتصار المسحر9320
ھناك 6 شھداء من عائلة عفلق استشھدوا تحت التعذيب04NoNo-03-2012ريف دمشقمضايامن عائلة عفلق9321
04NoNo-03-2012ريف دمشقمضايامن عائلة جديد9322
04NoNo-03-2012ريف دمشقمضايامن عائلة عيسى9323
  متاثرا بجراحه(ابو صخر)04NoNo-03-2012درعاإنخلغسان محمد قاسم المطلق9324

الناطور9325 حسن قيطةعبدالرحمن يزن)04YesNo-03-2012درعابلدة المعراتي(ابو محمد الشھيد كتيبة قائد منشق أول http://youtu.be/aePc0QcpQQkمساعد ور9325 ن  ن  ر يب 2012رب  03 04YesNo(بو يزن ي( ر ھي   يب  ق   ول     http://youtu.be/aePc0QcpQQk

تحت التعذيب04NoYes-03-2012درعاإنخلابراھيم رزوق الوالي9326
04NoNo-03-372012درعابلدة الكتيبةمحمد مفلح زعل برغوث9327
اسقاطي9328 مصطفى )04NoNo-03-2012ادلبسلقينفتحي بجراحه(كرجية http://youtuمتاثرا be/jOzm-7CIWME http://youtu.be/jOzm-7CIWME متاثرا بجراحه(كرجية  )04NoNo-03-2012ادلبسلقينفتحي مصطفى اسقاطي9328
http://youtu.be/PW2IwuPsgdwبسبب القصف على المدينة04NoNo-03-2012ادلبكفرنبلايمن عبدالكريم قدور9329
http://youtu.be/Uxg61hWlXC4سنجار04NoNo-03-2012ادلبجبل الزاويةعبدالكريم داشر اليوسف9330
يقرية جوزف  شرطي منشق04YesNo-03-2012ادلبجبل الزاويةحسين أحمد الحمود9331
04NoNo-03-2012ادلبجمعة نعيمي9332
04NoNo-03-2012حماةسامر ياسر سلوم9333
04NoNo-03-282012حماةالجلمةعدنان صطوف المحيميد9334

ال اا اال ة لاةط ق خطف جريح خطف وقتل04NoNo-03-2012حماةطيبة االماماحمد عبدالرحمن حجي9335
جريح خطف وقتل04NoNo-03-2012حماةطيبة االماممحمود عبدالرحمن الحجي9336
جريح خطف وقتل04NoNo-03-2012حماةطيبة االماممحمود جھاد الرزوق9337
القناص9338 االمامابي 2012حماةطيبة 03 04NoNoوقتل خطف جريح جريح خطف وقتل04NoNo-03-2012حماةطيبة االمامابي القناص9338
04NoNo-03-2012حماةحربنفسهجمال الشامي9339
04NoNo-03-2012حماةحربنفسهاحمد المصري9340
04NoNo-03-2012حماةحربنفسهمحمود الشامي9341 ي
04NoNo-03-2012حماةحربنفسهمن عائلة ابراھيم9342
شھيدين من آل العكاري04NoNo-03-2012حماةحربنفسهمن عائلة العكاري9343
04NoNo-03-2012حماةحربنفسهمن عائلة ابراھيم9344

ة ل أفل ل ل ش ك ھناك 7 شھداء لم تصل أسماؤھم بعد04NoNo-03-2012حماةحربنفسهمجھول الھوية9345
05NoNo-03-2012درعاحي السبيلخلدون خليفة9346
تحت التعذيب05NoYes-03-502012درعاالمليحةشاھر حسن العبدهللا9347
الدج9348 الدين سيف رفعتعمر 2012حلبتل 03 05NoNo 05NoNo-03-2012حلبتل رفعتعمر سيف الدين الدج9348
مدير مدرسة البر والغحسان للمكفوفي برصاص قناص05NoNo-03-602012حماةضاحية ابي الفداءدالل الفران9349
نتيجة القصف05NoNo-03-2012ريف دمشقيبرودبرھان عماد الشحلي9350
05NoNo-03-2012ادلبخان شيخونمحمد عبدهللا الھندواي9351 ي و ھ ونب ي بن

05NoNohttp://youtu.be/UN7zAMYTR8c-03-172012ادلبكفربطيخعبدالجبار برھوم9352

05NoNo-03-2012حمصالرستنسليمان قاسم الديك9353
ن9354 ن أ انا تند انثال 2012طفلة 03 05NNhttp // o t be/QRGfb2XrWtg انثىحمصالرستنديانا مأمون منصور9354 - 05NoNohttp://youtu.be/QRGfb2XrWtg-03-2012طفلة
05NoNo-03-2012حمصباب الدريببسام سعد الدين نشيواتي9355
تحت التعذيب05NoYes-03-2012حمصالقصيرعبدالحكيم قرقوز9356
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إعدام ميداني05NoNo-03-2012حمصباباعمروعادل الضاھر9357
إعدام ميداني05NoNo-03-2012حمصباباعمروعدنان الضاھر9358
05NoNo-03-2012حمصباباعمروعبدالقادر محمد الغنطاوي9359
ااألق9360 2012ا 03 05NN 05NoNo-03-2012حمصباباعمرومحمد األقرع9360
05NoNo-03-2012حمصباباعمرواحمد شمخا9361
05NoNohttp://youtu.be/BKxcoMins5g-03-2012حمصجورة الشياحنذير عبدالمعطي الكردي9362
الناصر9363 أحمد 05NoNo-03-2012حماةحلفاياوائل 05NoNo-03-2012حماةحلفاياوائل أحمد الناصر9363
رقيب منشق05YesNo-03-2012ريف دمشقحزةمحمد باسل أوتاني9364

  من عائلتين تم ذبحھم من ال صبوح  فيديو المجزرة بكاميرا 06NoNo19-03-2012حمصالقرابيصمن عائلة  صبوح9365
http://youtu.be/M-Q_4zgrcxAقناة الدنيا

06NoNohttp://youtu.be/W4msJpDVE4o-03-2012حمصالقرابيصشريف أديب المھباني9366

رصاص قناص06NoNo-03-2012حمصالقرابيصرشوان الحموي9367
عاص9368 2012حمصالخالديةخالد 03 06NoNohttp://youtu be/3vl6s78qAiI 06NoNohttp://youtu.be/3vl6s78qAiI-03-2012حمصالخالديةخالد عاصي9368
بسبب القصف06NoNo-03-2012حمصالرستناحمد طيفور9369

الغانم9370 صالح عبداللطيف خفسةبسام بلدة - استشھد في حمص في باباعمرو برصاصة ودفن فيھا. ويقال انه 06YesNo-03-2012حلبمنبج
اال القاذف ة ف ل اال ا ال كا م9370 ح  ي  ب م  2012ببج  ب ب 03 06YesNoكان الرامي االول في سورية بالقاذف االربي جي

http://youtu.be/-T1xxurOX5oرصاص قناص06NoNo-03-2012ادلبخان شيخونخالد حمدو الطعان9371
06NoNo-03-422012ادلبمعرة النعمانحامد محمود الحرامي9372
06NoNo-03-232012ادلبمعرة النعمانمحمد ھيثم علوان9373
06NoNo-03-402012ادلبمعرة النعمانعبدهللا الخشان9374

ھناك 3 شھداء لم تصل اسماؤھم بعد استشھدوا بقذيفة على 06NoNo-03-2012ادلبمعرة النعمانمجھول الھوية9375
سيارتھميارتھ

تحت التعذيب06NoYes-03-122012طفلدير الزورمحمد جركس9376
قتل على باب المنزل أثناء الھرب من القصف06NoNo-03-2012درعاالحراكابراھيم عوض المصري9377
المصري9378 عوض ابراھيم القصف06NoNo-03-2012درعاالحراكراغب من الھرب أثناء المنزل باب على قتل ري9378 وض  يم  بر ب  2012ررر 03 06NoNo ن ھرب  ء  زل  ب  ى ب ل 
قتل على باب المنزل أثناء الھرب من القصف06NoNo-03-2012درعاالحراكمحمد ابراھيم عوض المصري9379
قتل على باب المنزل أثناء الھرب من القصف06NoNo-03-2012درعاالحراكرامز ابراھيم عوض المصري9380
بسبب القصف على منزلھا06NoNo-03-2012انثىدرعاالحراكمھا ياسين الحريري9381
06NoNo-03-152012انثى - طفلةدرعاالحراكوسام أحمد طالل الزعبي9382
قذيفة مدفعية06NoNo-03-2012درعاقرية الصورةاسماعيل تركي الشوامرة9383
http://youtu.be/Bf7oGVSnFzMتحت التعذيب06NoYes-03-2012درعاالبلدغسان أحمد الحامد القطيفان9384

http://youtu.be/cOQA6n1A4mEتحت التعذيب06NoYes-03-2012درعاالبلداحمد عواد المحاميد9385

رقيب أول استشھد في الحراك برصاص قناص06YesNo-03-2012درعااليادودةرأفت علي الزعبي9386
جريح جراء قذيفة مدفعية لم يستطع إسعافه06NoNo-03-2012درعاخربة خزالةمحمد عبدهللا البديوي9387 عي م ح
 جريح جراء قذيفة مدفعية لم يستطع إسعافه(ابو زايد )06NoNo-03-2012درعاخربة غزالةوسيم عبدالمنعم9388
الجوسية06NoNo-03-322012حمصالقصيرخالد حرب عرفات9389

صبوح9390 عائلة   من عائلتين تم ذبحھم من ال صبوح  فيديو المجزرة بكاميرا 06NoNo19-03-2012حمصالقرابيصمن
ا ن ال قناة بوح9390 بيصن    2012صر 03 06NoNoقناة الدنيا

  من عائلتين تم ذبحھم من ال صبوح  فيديو المجزرة بكاميرا 06NoNo19-03-2012حمصالقرابيصمن عائلة  صبوح9391
قناة الدنيا

19 بكاميرا المجزرة فيديو صبوح ال من ذبحھم تم عائلتين من من عائلتين تم ذبحھم من ال صبوح  فيديو المجزرة بكاميرا 06NoNo19-03-2012حمصالقرابيصمن عائلة  صبوح9392  
قناة الدنيا
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  من عائلتين تم ذبحھم من ال صبوح  فيديو المجزرة بكاميرا 06NoNo19-03-2012حمصالقرابيصمن عائلة  صبوح9393
قناة الدنيا

صبوح9394 عائلة   من عائلتين تم ذبحھم من ال صبوح  فيديو المجزرة بكاميرا 06NoNo19-03-2012حمصالقرابيصمن
ا ن ال قناة بوح9394 بيصن    2012صر 03 06NoNoقناة الدنيا

  من عائلتين تم ذبحھم من ال صبوح  فيديو المجزرة بكاميرا 06NoNo19-03-2012حمصالقرابيصمن عائلة  صبوح9395
قناة الدنيا

19 بكاميرا المجزرة فيديو صبوح ال من ذبحھم تم عائلتين من من عائلتين تم ذبحھم من ال صبوح  فيديو المجزرة بكاميرا 06NoNo19-03-2012حمصالقرابيصمن عائلة  صبوح9396  
قناة الدنيا

  من عائلتين تم ذبحھم من ال صبوح  فيديو المجزرة بكاميرا 06NoNo19-03-2012حمصالقرابيصمن عائلة  صبوح9397
قناة الدنيا

  من عائلتين تم ذبحھم من ال صبوح  فيديو المجزرة بكاميرا 06NoNo19-03-2012حمصالقرابيصمن عائلة  صبوح9398
قناة الدنيا

صبوح9399 عائلة   من عائلتين تم ذبحھم من ال صبوح  فيديو المجزرة بكاميرا 06NoNo19-03-2012حمصالقرابيصمن
ا ن ال قناة بوح9399 بيصن    2012صر 03 06NoNoقناة الدنيا

  من عائلتين تم ذبحھم من ال صبوح  فيديو المجزرة بكاميرا 06NoNo19-03-2012حمصالقرابيصمن عائلة  صبوح9400
قناة الدنيا

19 بكاميرا المجزرة فيديو صبوح ال من ذبحھم تم عائلتين من من عائلتين تم ذبحھم من ال صبوح  فيديو المجزرة بكاميرا 06NoNo19-03-2012حمصالقرابيصمن عائلة  صبوح9401  
قناة الدنيا

  من عائلتين تم ذبحھم من ال صبوح  فيديو المجزرة بكاميرا 06NoNo19-03-2012حمصالقرابيصمن عائلة  صبوح9402
قناة الدنيا

  من عائلتين تم ذبحھم من ال صبوح  فيديو المجزرة بكاميرا 06NoNo19-03-2012حمصالقرابيصمن عائلة  صبوح9403
قناة الدنيا

صبوح9404 عائلة   من عائلتين تم ذبحھم من ال صبوح  فيديو المجزرة بكاميرا 06NoNo19-03-2012حمصالقرابيصمن
ل ق بوح9404 رابيصن    2012صا 03 06NoNoقناة الدنيا

  من عائلتين تم ذبحھم من ال صبوح  فيديو المجزرة بكاميرا 06NoNo19-03-2012حمصالقرابيصمن عائلة  صبوح9405
قناة الدنيا

19 بكاميرا المجزرة فيديو صبوح ال من ذبحھم تم عائلتين من من عائلتين تم ذبحھم من ال صبوح  فيديو المجزرة بكاميرا 06NoNo19-03-2012حمصالقرابيصمن عائلة  صبوح9406  
قناة الدنيا

  من عائلتين تم ذبحھم من ال صبوح  فيديو المجزرة بكاميرا 06NoNo19-03-2012حمصالقرابيصمن عائلة  صبوح9407
يقناة الدنيا

رصاص الجيش06NoNo-03-2012حمصباباعمرومحمود األقرع9408
إعدام ميداني06NoNo-03-2012حمصباباعمروعبدالكريم صبوح9409
إعدام ميداني06NoNo-03-2012حمصباباعمروعمر صبوح9410

ة إعدام ميداني06NoNo-03-2012حمصباباعمروبسمة صبوح9411
إعدام ميداني06NoNo-03-2012حمصباباعمروعبدالعزيز صبوح9412
إعدام ميداني06NoNo-03-2012حمصباباعمروعبدالسالم صبوح9413
صبوح9414 2012حمصباباعمروزاھية 03 06NoNoميدان إعدام إعدام ميداني06NoNo-03-2012حمصباباعمروزاھية صبوح9414
إعدام ميداني06NoNo-03-2012حمصباباعمروطارق صبوح9415
إعدام ميداني06NoNo-03-2012حمصباباعمروفاروق الصبوح9416
صبوح9417 ميداني06NoNo-03-2012حمصباباعمرواكرم إعدام بوح9417 رورم  ب 2012صب 03 06NoNoي ي م  إ
إعدام ميداني06NoNo-03-2012حمصباباعمروفاتن صبوح9418
إعدام ميداني06NoNo-03-2012حمصباباعمروميساء صبوح9419
إعدام ميداني06NoNo-03-2012حمصباباعمروعبدالوھاب صبوح9420
إعدام ميداني06NoNo-03-2012حمصباباعمروميادة صبوح9421
إعدام ميداني06NoNo-03-2012حمصباباعمروروال صبوح9422
إعدام ميداني06NoNo-03-2012حمصباباعمرورانيا صبوح9423
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إعدام ميداني06NoNo-03-2012حمصباباعمروادھم جانسيس9424
إعدام ميداني06NoNo-03-2012حمصباباعمروايمن جانسيس9425
إعدام ميداني06NoNo-03-2012حمصباباعمرورائد محمود جانسيس9426
ان9427 اا 2012ا 03 06NNان ا إ إعدام ميداني06NoNo-03-2012حمصباباعمرواحمد محمود جانسيس9427
إعدام ميداني06NoNo-03-2012حمصباباعمروعالء قره دلي9428
وجد في حمام منزله مقتوال على يد الجيش06NoNo-03-2012حمصباباعمروفرحان خالد الخلف9429
القاسم9430 عثمان الحي06NoNo-03-2012انثىحمصباباعمروميادة اقتحام أثناء الجيش رصاص رصاص الجيش أثناء اقتحام الحي06NoNo-03-2012انثىحمصباباعمروميادة عثمان القاسم9430
رصاص الجيش أثناء اقتحام الحي06NoNo-03-2012حمصباباعمروعبدالسالم الشقحبي9431
رصاص الجيش أثناء اقتحام الحي06NoNo-03-2012حمصباباعمروعبدالمعين محمد القاسم9432
رصاص الجيش أثناء اقتحام الحي06NoNo-03-2012حمصباباعمرومحمد عمر القاسم9433 يم م
رصاص حاجز عسكري06NoNo-03-2012حمصالقصيرخالد حربا9434

ھناك 3 شھداء لم تصل اسماؤھم بعد استشھدوا بقذيفة على 06NoNo-03-2012ادلبمعرة النعمانمجھول الھوية9435
سيارتھم

ل فة قذ ا تش ا ا ا ل ت ل ا ش ناك ھناك 3 شھداء لم تصل اسماؤھم بعد استشھدوا بقذيفة على 06NoNo-03-2012ادلبمعرة النعمانمجھول الھوية9436
سيارتھم

ھناك 7 شھداء من عائلة خاروف07NoNo-03-2012حماةشيزرمن عائلة خاروف9437
خاروف9438 عائلة خاروف07NoNo-03-2012حماةشيزرمن عائلة من شھداء 7 ھناك ھناك 7 شھداء من عائلة خاروف07NoNo-03-2012حماةشيزرمن عائلة خاروف9438
ھناك 7 شھداء من عائلة خاروف07NoNo-03-2012حماةشيزرمن عائلة خاروف9439
ھناك 7 شھداء من عائلة خاروف07NoNo-03-2012حماةشيزرمن عائلة خاروف9440
ھناك 7 شھداء من عائلة خاروف07NoNo-03-2012حماةشيزرمن عائلة خاروف9441
ھناك 7 شھداء من عائلة خاروف07NoNo-03-2012حماةشيزرمن عائلة خاروف9442

االبن الثاني  لعمر الزعبي  تم ذبحه أثناء محاولته اللجوء إلى 07NoNo-03-2012حمصباباعمروابن عمر الزعبي9443
بساتين باباعمرو وكفرعايا

ھناك خمس جنود لم تعرف اسماؤھم اعدموا بعد أن انشقوا07YesNo-03-2012حماةشيزرعسكري مجھول الھوية9444

ھناك  خمس جنود لم تعرف اسماؤھم اعدموا بعد أن انشقوا07YesNo-03-2012حماةشيزرعسكري مجھول الھوية9445

ھناك  خمس جنود لم تعرف اسماؤھم اعدموا بعد أن انشقوا07YesNo-03-2012حماةشيزرعسكري مجھول الھوية9446

ة9447 ال ل ك زع 2012اةش 03 07YNا انشق أن د ا اعد اؤھ ا ف ت ل د ن خ ھناك ھناك  خمس جنود لم تعرف اسماؤھم اعدموا بعد أن انشقوا07YesNo-03-2012حماةشيزرعسكري مجھول الھوية9447

ھناك  خمس جنود لم تعرف اسماؤھم اعدموا بعد أن انشقوا07YesNo-03-2012حماةشيزرعسكري مجھول الھوية9448

أث ق ة ھناك 4 شھداء من عائلة الزعبي  قتلوا أثناء محاولتھم النزوح 07NoNo-03-2012حمصالرستنمن عائلة الزعبي9449
قرب سد الرستن

ھناك 4 شھداء من عائلة الزعبي  قتلوا أثناء محاولتھم النزوح 07NoNo-03-2012حمصالرستنمن عائلة الزعبي9450
الرستن سد قرب سد الرستنقرب

ھناك 4 شھداء من عائلة الزعبي  قتلوا أثناء محاولتھم النزوح 07NoNo-03-2012حمصالرستنمن عائلة الزعبي9451
قرب سد الرستن

ن9452 ال اائلة 2012ا 03 07NN5 07-03-2012حمصباباعمرومن عائلة البيريني9452 شھداء من ال البيريني بينھم طفل  تم ذبحھم أثناء محاولتهNoNo5 و ھم ب م ل ھم بي ي بيري ل ن ھ
اللجوء إلى بساتين باباعمرو وكفرعايا

 شھداء من ال البيريني بينھم طفل  تم ذبحھم أثناء محاولته 07NoNo5-03-2012حمصباباعمرومن عائلة البيريني9453
اللجوء إلى بساتين باباعمرو وكفرعايا

أ  شھداء من ال البيريني بينھم طفل  تم ذبحھم أثناء محاولته 07NoNo5-03-2012حمصباباعمرومن عائلة البيريني9454
اللجوء إلى بساتين باباعمرو وكفرعايا
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 شھداء من ال البيريني بينھم طفل  تم ذبحھم أثناء محاولته 07NoNo5-03-2012حمصباباعمرومن عائلة البيريني9455
اللجوء إلى بساتين باباعمرو وكفرعايا

http://youtu.be/iEoT0AB5HUwالشھيد07NoNo-03-2012حماةالتريمسةعبدالستار الجاسم الشموطي9456
ف9457 ال ااذ 2012ا 03 07NNان ا إ إعدام ميداني07NoNo-03-2012حمصباباعمرومعاذ الصوفي9457
ھناك 19 شھيد من عائلة  الرفاعي  تم إعدامھم07NoNo-03-2012حمصجوبرمن عائلة  الرفاعي9458
ھناك 19 شھيد من عائلة  الرفاعي  تم إعدامھم07NoNo-03-2012حمصجوبرمن عائلة  الرفاعي9459
الرفاعي9460 عائلة إعدامھم07NoNo-03-2012حمصجوبرمن تم الرفاعي عائلة من شھيد 19 ھناك ھناك 19 شھيد من عائلة  الرفاعي  تم إعدامھم07NoNo-03-2012حمصجوبرمن عائلة  الرفاعي9460
ھناك 19 شھيد من عائلة  الرفاعي  تم إعدامھم07NoNo-03-2012حمصجوبرمن عائلة  الرفاعي9461
ھناك 19 شھيد من عائلة  الرفاعي  تم إعدامھم07NoNo-03-2012حمصجوبرمن عائلة  الرفاعي9462
ھناك 19 شھيد من عائلة  الرفاعي  تم إعدامھم07NoNo-03-2012حمصجوبرمن عائلة  الرفاعي9463 مي م ي
ھناك 19 شھيد من عائلة  الرفاعي  تم إعدامھم07NoNo-03-2012حمصجوبرمن عائلة  الرفاعي9464
ھناك 19 شھيد من عائلة  الرفاعي  تم إعدامھم07NoNo-03-2012حمصجوبرمن عائلة  الرفاعي9465
ھناك 19 شھيد من عائلة  الرفاعي  تم إعدامھم07NoNo-03-2012حمصجوبرمن عائلة  الرفاعي9466

فا ال لة اا إ ت فا ال لة ا ش ناك ھناك 19 شھيد من عائلة  الرفاعي  تم إعدامھم07NoNo-03-2012حمصجوبرمن عائلة  الرفاعي9467
ھناك 19 شھيد من عائلة  الرفاعي  تم إعدامھم07NoNo-03-2012حمصجوبرمن عائلة  الرفاعي9468
ھناك 19 شھيد من عائلة  الرفاعي  تم إعدامھم07NoNo-03-2012حمصجوبرمن عائلة  الرفاعي9469
الرفاعي9470 عائلة إعدامھم07NoNo-03-2012حمصجوبرمن تم الرفاعي عائلة من شھيد 19 ھناك ھناك 19 شھيد من عائلة  الرفاعي  تم إعدامھم07NoNo-03-2012حمصجوبرمن عائلة  الرفاعي9470
ھناك 19 شھيد من عائلة  الرفاعي  تم إعدامھم07NoNo-03-2012حمصجوبرمن عائلة  الرفاعي9471
ھناك 19 شھيد من عائلة  الرفاعي  تم إعدامھم07NoNo-03-2012حمصجوبرمن عائلة  الرفاعي9472
ھناك 19 شھيد من عائلة  الرفاعي  تم إعدامھم07NoNo-03-2012حمصجوبرمن عائلة  الرفاعي9473 مي م ي
ھناك 19 شھيد من عائلة  الرفاعي  تم إعدامھم07NoNo-03-2012حمصجوبرمن عائلة  الرفاعي9474
ھناك 19 شھيد من عائلة  الرفاعي  تم إعدامھم07NoNo-03-2012حمصجوبرمن عائلة  الرفاعي9475
المجند اثر محاولته االنشقاق في قطنا بريف دمشق07YesNo-03-2012درعاعقرباعبدالباسط السعدي9476

طةا النااال خ ف ق ا خ ال ة ق ل ا اصله من قرية الجوخدار ومقيم في مخييم النازحين07NoNo-03-2012درعاالمحطةمحمد حسين سرحان9477
االستاذ07NoNo-03-2012درعاالسبيهمحمد سرحان9478
كحيل07NoNo-03-2012درعادرعاعلي البرم9479
البرم9480 فاضل 42012طفلدرعاكحيلامير 03 07NoNo 07NoNo-03-42012طفلدرعاكحيلامير فاضل البرم9480
تحت التعذيب07NoYes-03-252012ريف دمشقمضايامحمد ياسر غنوم9481

عند مروره من بلدة كفرومة اطلقت قوات االمن عليه النار07NoNo-03-2012ادلبالفطيرةساھر الراغب9482

المجند لرفضه اطالق النار على المتظاھرين07YesNo-03-2012ادلبكفرنبلعبدهللا احمد العبود9483
االستاذ  تم اعدامه امام اسرته في منزله07NoNo-03-2012ادلبكنصفرةمحمد عبدالرحيم حاج ياسين9484
07NoNo-03-2012ادلبمعصرانعامر العثمان9485

ل ل لف 07NoNo-03-752012ادلبمرعيانيوسف احمد عبد العال9486
متأثر بإصابته07NoNo-03-2012ادلبمعرة النعمانمحمود عزو الحمصي9487
07NoNo-03-2012ادلبمعرة النعمانعبسي محمد الجربان9488
غرير9489 أحمد 2012ادلبعبدالعزيز 03 07NoNo 07NoNo-03-2012ادلبعبدالعزيز أحمد غرير9489
07NoNo-03-2012ادلبخان السبلعبدالھادي السفر9490
07NoNo-03-2012ادلبمعرة النعمانمحمد عبدالمجيد رمضان9491
http://youtu.be/bRhZAaGrX0Iمتاثرا بجراحه07NoNo-03-2012حمصباب السباعدان حاج خالد9492 ج عن ب ب بجرصب pر y
إمام جامع الجوري07NoNo-03-2012حمصباباعمروبھاء الصوفي9493
تم إعدامه07NoNo-03-2012حمصجوبرزياد جمعة الرفاعي9494
ھناك 19 شھيد من عائلة  الرفاعي  تم إعدامھم07NoNo-03-2012حمصجوبرمن عائلة  الرفاعي9495

ةفة 07NoNohttp://youtu.be/huo6WZ9nY88-03-2012حمصالخالديةياسر عرفة9496
07NoNo-03-2012حمصالبياضةاكرم محمد الجحجاح9497
رصاص قناص07NoNo-03-2012حمصالخالديةسعيد االحمد9498
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رصاص قناص07NoNo-03-2012حمصديربعلبةمحمد جوال ابوالروس9499
رصاص قناص07NoNo-03-2012حمصالخالديةمحمد نور حسن فاعور9500
http://youtu.be/4cc-qDh65Y4رصاص قناص07NoNo-03-2012حمصالخالديةخالد االصم9501
ال9502 ةا 122012طفلالخال 03 07NNhtt // t b /WZ 0 l Fl 07NoNohttp://youtu.be/WZv0elr_Fls-03-122012طفلحمصالخالديةاحمد عيون السود9502
07NoNo-03-2012حمصباباعمروزياد بوظان9503

تم ذبحه أثناء محاولته اللجوء إلى بساتين باباعمرو وكفرعايا07NoNo-03-2012حمصباباعمرواكرم الزعبي9504

تم ذبحه أثناء محاولته اللجوء إلى بساتين باباعمرو وكفرعايا07NoNo-03-2012حمصباباعمروكليمة الزعبي9505

الزعب9506 وعلوان 2012حمصباباعم 03 07NoNoعايا وكف و باباعم اتين ب إل اللجوء محاولته أثناء ذبحه ت تم ذبحه أثناء محاولته اللجوء إلى بساتين باباعمرو وكفرعايا07NoNo-03-2012حمصباباعمروعلوان الزعبي9506

تم ذبحه أثناء محاولته اللجوء إلى بساتين باباعمرو وكفرعايا07NoNo-03-2012حمصباباعمروعمر الزعبي9507

إل الل لت ا أثنا ذ ت ال ل ل اال اال االبن االول لعمر الزعبي  تم ذبحه أثناء محاولته اللجوء إلى 07NoNo-03-2012حمصباباعمروابن عمر الزعبي9508
بساتين باباعمرو وكفرعايا

تم ذبحه أثناء محاولته اللجوء إلى بساتين باباعمرو وكفرعايا07NoNo-03-2012حمصباباعمرومحمود الزعبي9509

تم ذبحه أثناء محاولته اللجوء إلى بساتين باباعمرو وكفرعايا07NoNo-03-2012حمصباباعمرواحمد الزعبي9510

الزع9511 ة اعق 2012انثا 03 07NNا عا كف اع ا ن ات إل الل لته ا أثنا ه ذ ت تم ذبحه أثناء محاولته اللجوء إلى بساتين باباعمرو وكفرعايا07NoNo-03-2012انثىحمصباباعمرورقية الزعبي9511

تم ذبحه أثناء محاولته اللجوء إلى بساتين باباعمرو وكفرعايا07NoNo-03-2012انثىحمصباباعمروشمسة الزعبي9512

تم ذبحه أثناء محاولته اللجوء إلى بساتين باباعمرو وكفرعايا07NoNo-03-2012حمصباباعمرومحمد الزعبي9513

تم ذبحه أثناء محاولته اللجوء إلى بساتين باباعمرو وكفرعايا07NoNo-03-2012حمصباباعمروعبدالباسط الزعبي9514

تم ذبحه أثناء محاولته اللجوء إلى بساتين باباعمرو وكفرعايا07NoNo-03-2012حمصباباعمرومصطفى الزعبي9515

ن9516 ال ا ادال 2012ا 03 07NNا ا كف ا ا ن ات إل الل لته ا أثنا ه ذ ت تم ذبحه أثناء محاولته اللجوء إلى بساتين باباعمرو وكفرعايا07NoNo-03-2012حمصباباعمروعبدالباري البيريني9516

تم ذبحه أثناء محاولته اللجوء إلى بساتين باباعمرو وكفرعايا07NoNo-03-2012حمصباباعمرونزار البيريني9517

أ ذ  شھداء من ال البيريني بينھم طفل  تم ذبحھم أثناء محاولته 07NoNo5-03-2012طفلحمصباباعمرومن عائلة البيريني9518
اللجوء إلى بساتين باباعمرو وكفرعايا

ھناك 4 شھداء من عائلة الزعبي  قتلوا أثناء محاولتھم النزوح 07NoNo-03-2012حمصالرستنمن عائلة الزعبي9519
الرستن سد قرب قرب سد الرستني

07NoNohttp://youtu.be/l33JaqkGL7A-03-2012حلبدار عزةعبدهللا رجب حمدو9520
رصاص قناص07NoNo-03-2012حلباألتاربحسان ملوحي9521
يونس9522 الغني عبد رفعتمحمود 07NoNo-03-2012حلبتل س9522 ي يو ب  2012بل رو  03 07NoNo
مجند رفض إطالق النار07YesNo-03-2012حلبالسفيرةمحمود المحمد الموس أوغلي9523
http://youtu.be/8fBg_0YDhGwرصاص قناص07NoNo-03-2012حماةخالد الصالح9524

الھوية9525 مجھول انشقوا07YesNo-03-2012حماةشيزرعسكري أن بعد اعدموا اسماؤھم تعرف لم جنود خمس ھناك ھناك  خمس جنود لم تعرف اسماؤھم اعدموا بعد أن انشقوا07YesNo-03-2012حماةشيزرعسكري مجھول الھوية9525

ھناك 7 شھداء من عائلة خاروف07NoNo-03-2012حماةشيزرمن عائلة خاروف9526
07NoNohttp://youtu.be/3R2VWW49ffM-03-2012ادلبجرجنازشھم محمد علي الدرويش9527

 

ندن
-  ل

ان 
إلنس

ق ا
حقو

ة  ل
وري

الس
كة 

لشب
 ا

Syri
an

 N
etw

ork
 fo

r H
um

an
 R

igh
ts 

- L
on

do
n



تم إعدامه07NoNo-03-2012حمصباباعمرواكرم الصوفي9528
تم إعدامه07NoNo-03-2012حمصباباعمرومعاذ بھاء الدين الصوفي9529
تم إعدامه07NoNo-03-2012حمصباباعمرومعن بھاء الدين الصوفي9530
إ9531 اا 2012ا 03 07NNه ا إ ت خ الش الشيخ تم إعدامه07NoNo-03-2012حمصباباعمروبرھان إدريس9531
تم إعدامه07NoNo-03-2012طفلحمصباباعمرومن عائلة ادريس9532
08NoNo-03-2012دير الزورالحويقةسفيان الخليفة9533
الشالش9534 الزورالطيبةعبدالستار الميادين08NoNo-03-2012دير في استشھد استشھد في الميادين08NoNo-03-2012دير الزورالطيبةعبدالستار الشالش9534
08NoNo-03-2012دير الزورالشحيلحسين المجالد9535
متأثرا بجراحه08NoNo-03-2012ريف دمشقداريايحيى محمد ھدلة9536
برصاص األمن08NoNo-03-2012ريف دمشقداريانضال غزال9537
قتل بعد انشقاقه في حلب منغ08YesNo-03-2012ريف دمشقداريامحمد رجب9538
ابلين08NoNo-03-2012ادلبجبل الزاويةخالد يحيى الغريب9539
08NoNohttp://youtu.be/lTPoio9-94A-03-2012طفلة - انثىادلبخان شيخونبتول أحمد كنساوي9540
9 ط41 ال ةا شا 12012طفلالزال 03 08 08NoNo-03-172012طفلدير الزورالعشارةبھاء حسن السطم9541
08NoNo-03-442012حماةنضال ضاھر الحسين9542
http://youtu.be/oRbCYuX8sk8متأثرا بجراحه08NoNo-03-112012طفلحلباعزازبشير عليوي9543
مطر9544 انشقاقه08YesNo-03-2012درعامعربااكرم محاولة عند حمص في استشھد مجند مجند استشھد في حمص عند محاولة انشقاقه08YesNo-03-2012درعامعربااكرم مطر9544
تحت التعذيب08NoYes-03-2012حمصالرفاعيعامر نعسان غازي9545
رصاص قناص08NoNo-03-2012حمصالقرابيصخالد المبيض9546
قتل برصاص األمن أثناء المظاھرة08NoNo-03-2012حمصالخالديةمجھول الھوية9547
08NoNohttp://youtu.be/sP8cPayXpsg-03-2012حمصالخالديةمحمود رحال9548
http://youtu.be/jcyE_7EFIVoقتل على الحاجز08NoNo-03-682012حمصتلبيسةحمادة محمود الزوكاري9549
http://youtu.be/jcyE_7EFIVoقتل على الحاجز08NoNo-03-472012حمصتلبيسةمحمد سليمان الزوكاري9550

االشت تطا فال الق بسبب القصف08NoNo-03-2012حمصالرستنطارق االشتر9551
http://youtu.be/JCltNlKhBi4قتل برصاص الحاجز األمني08NoNo-03-2012حمصالعدويةخليل فياض9552
بسبب القصف منذ يومين على المدينة08NoNo-03-2012انثىحمصالرستنآمنة شتيوي9553
القصاب9554 الزيتونزينب انثحمصكرم 22012طفلة 03 08NoNoالحصار بسبب اسعافھا من يتمكن لم انثىحمصكرم الزيتونزينب القصاب9554 - لم يتمكن من اسعافھا بسبب الحصار08NoNo-03-22012طفلة
ھناك 16 شھيد من آل الطحان  إعدام ميداني08NoNo-03-2012حمصجوبرمن عائلة  الطحان9555

خالد وزير وعائلته تم إعدامھم وال يعرف العدد الحقيقي ويقدر 08NoNo-03-2012انثىحمصباباعمرومن عائلة خالد وزير9556
ب 5 اشخاص

وليد الوعر وعائلته  تم إعدامھم08NoNo-03-2012حمصباباعمرووليد الوعر9557
وحيد الوعر وعائلته تم إعدامھم08NoNo-03-2012حمصباباعمرومن عائلة وحيد الوعر9558
راكان الوعر  وعائلته تم إعدامھم08NoNo-03-2012حمصباباعمروراكان الوعر9559

لط لطلة آل ش ك ھناك 16 شھيد من آل الطحان  إعدام ميداني08NoNo-03-2012حمصجوبرمن عائلة  الطحان9560
ھناك 16 شھيد من آل الطحان  إعدام ميداني08NoNo-03-2012حمصجوبرمن عائلة  الطحان9561
ھناك 16 شھيد من آل الطحان  إعدام ميداني08NoNo-03-2012حمصجوبرمن عائلة  الطحان9562
الطحان9563 عائلة 2012حمصجوبرمن 03 08NoNoميدان إعدام الطحان آل من شھيد 16 ھناك ھناك 16 شھيد من آل الطحان  إعدام ميداني08NoNo-03-2012حمصجوبرمن عائلة  الطحان9563
ھناك 16 شھيد من آل الطحان  إعدام ميداني08NoNo-03-2012حمصجوبرمن عائلة  الطحان9564
ھناك 16 شھيد من آل الطحان  إعدام ميداني08NoNo-03-2012حمصجوبرمن عائلة  الطحان9565
ھناك 16 شھيد من آل الطحان  إعدام ميداني08NoNo-03-2012حمصجوبرمن عائلة  الطحان9566 يجوبر ي م إ ھي
ھناك 16 شھيد من آل الطحان  إعدام ميداني08NoNo-03-2012حمصجوبرمن عائلة  الطحان9567
ھناك 16 شھيد من آل الطحان  إعدام ميداني08NoNo-03-2012حمصجوبرمن عائلة  الطحان9568
الموزرة09NoNo-03-2012ادلبجبل الزاويةھيثم أحمد الطالب9641

ة عين الروز09NoNo-03-2012ادلبجبل الزاويةسميح القسوم9642
عين الروز09NoNo-03-2012ادلبجبل الزاويةجميل سميح القسوم9643
عين الروز09NoNo-03-2012ادلبجبل الزاويةطاھر راكان قنطار9644
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عين الروز09NoNo-03-2012ادلبجبل الزاويةنجم راكان قنطار9645
عين الروز09NoNo-03-2012ادلبجبل الزاويةجميل قنطار9646
عين الروز09NoNo-03-2012ادلبجبل الزاويةابراھيم يعقوب قنطار9647
قنطا9648 قا ل ال ةال الزا لل 2012ا 03 09NNز ال عين الروز09NoNo-03-2012ادلبجبل الزاويةعبدالحي عبدالحليم قاسم قنطار9648
عين الروز09NoNo-03-2012ادلبجبل الزاويةمحمد عبدالمجيد قنطار9649
عين الروز09NoNo-03-2012ادلبجبل الزاويةمصطفى اسماعيل قنطار9650
اليوسف9651 حسن الزاويةعبدهللا الروز09NoNo-03-2012ادلبجبل عين عين الروز09NoNo-03-2012ادلبجبل الزاويةعبدهللا حسن اليوسف9651
عين الروز09NoNo-03-2012ادلبجبل الزاويةعبدالكريم أنور برھوم9652
عين الروز09NoNo-03-2012ادلبجبل الزاويةحسن أنور برھوم9653
عين الروز09NoNo-03-2012ادلبجبل الزاويةمحمد أنور برھوم9654 م
استشھد في ادلب قرية الناجية09NoNo-03-2012الالذقيةماھر رمضان9655
09NoNo-03-142012طفلريف دمشقدومامحمد الجرودي9656
09NoNo-03-162012طفلريف دمشقدوماعمر كعكة9657

http://youtu.be/plyPSPGWWAcبرصاص األمن09NoNo-03-322012دمشقكفرسوسةمحمد سرايجي9658

من ذوي االحتياجات الخاصة09NoNo-03-2012درعاالمسيفرةعمر محمد الزعبي9659
الدعبوس9660 الشرقي09NoNo-03-2012درعاالنعيمةتيسير الكرك بلدة في استشھد بوس9660 ير 0ريي 03 09NoNoي ر ر ب ي ھ
09NoNo-03-2012درعابصر الحريردياب الحريري9661
09NoNo-03-2012دير الزورالبوكمالياسين صواج القوزي9662
عسكري اعدمته كتائب االسد09YesNo-03-2012الحسكةالقامشليكوفان اوصان9663

أ 10NoNo-03-282012حمصجوبرعبدالحميد أحمد الزعبي9664
تحت التعذيب10NoYes-03-542012ريف دمشقدوماخالد محمد الشيخ9665
رصاص األمن10NoNo-03-522012ريف دمشقدارياحسن العليان9666
النجار9667 دمشقكناكنرنورس 2012ريف 03 10YesNoداريا ف تشھد ا منشق كري ع عسكري منشق استشھد في داريا10YesNo-03-2012ريف دمشقكناكنرنورس النجار9667
عسكري منشق استشھد في داريا10YesNo-03-2012ريف دمشقكناكنريحيى الشيخ سليمان9668
عسكري منشق استشھد في داريا10YesNo-03-2012ريف دمشقكناكنرمحمود زينة9669
مطرزة9670 علي دمشقكناكنرمحمد داريا10YesNo-03-2012ريف في استشھد منشق عسكري رز9670 ي  قر  2012ري  03 10YesNoري ي  ھ  ق  ري 
عسكري منشق استشھد في داريا10YesNo-03-2012ريف دمشقكناكنرفادي غياض9671
عسكري منشق استشھد في داريا10YesNo-03-2012ريف دمشقكناكنرمحمود الخطيب9672
ھناك 11 شھيد لم تصل اسماؤھم  مجندين منشقين10YesNo-03-2012ريف دمشقداريامجھول الھوية9673

10NoNohttp://youtu.be/DZpeNkqR9SU-03-2012ريف دمشقدومايونس رشيد حنن9674

مجند منشق استشھد في الزبداني10YesNo-03-2012حلبإعزازمحمود عبدالحميد محيميد9675
الھوية9676 مقصودمجھولة االمن10NoNo-03-2012انثىحلبالشيخ رصاص رصاص االمن10NoNo-03-2012انثىحلبالشيخ مقصودمجھولة الھوية9676
تحت التعذيب10NoNo-03-372012درعاالجيزةمروان ھالل الخطيب9677
عسكري منشسق10YesNo-03-2012درعاقرية غضمعبدهللا المقداد9678
رصاص األمن10NoNo-03-2012درعاإنخلخالد عبدالفتاح الناصر9679 ح
10NoNo-03-2012درعاقرية السھوةجمال محمد محمود الديات9680
10NoNo-03-2012درعاالنعيمةبالل ھيثم العبود9681
مجند منشق10YesNo-03-2012حمصعشيرةعماد رياض الشامي9682
ا9683 االناف 2012ا 03 ا10 ا ات ف إ إعدم في بساتين باباعمرو10NoNo-03-2012حمصباباعمروعبدالنافع عرابي9683
إعدم في بساتين باباعمرو10NoNo-03-2012حمصباباعمروعبدالمنعم عرابي9684
استشھد في تلدو10NoNo-03-2012حمصالحولةعالء عبدالحكيم عبارة9685
العكش9686 أحمد 10NoNo-03-2012حمصالحولةعبدهللا 10NoNo-03-2012حمصالحولةعبدهللا أحمد العكش9686
10NoNo-03-2012حمصباب الدريببسام حسين تركمان9687
10NoNohttp://youtu.be/y55is74Ag_8-03-2012حمصكرم الزيتونبھاء الظاھر9688
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متاثر بجراحه10NoNo-03-2012دير الزورحسين المعاشي البدراني9689
مقدم منشق10YesNo-03-2012ادلبمحمبلحسن عبدالقادر عبدالعال9690
مقدم منشق10YesNo-03-2012ادلبمحمبلاحمد مصطفى اليحيى9691
ة9692 ال للل 2012ا 03 10YNنشق ن جنود منشقين10YesNo-03-2012ادلبمحمبلمجھول الھوية9692
مجند استشھد في حمص10YesNo-03-2012ادلبمعرة النعمانمصطفى الطعمة9693
مرديخ  استشھد في حمص10NoNo-03-2012ادلبسراقبرامز الھالل9694
الھوية9695 بجراحھا10NoNo-03-2012انثىادلبجداريامجھولة متاثرة متاثرة بجراحھا10NoNo-03-2012انثىادلبجداريامجھولة الھوية9695
10NoNohttp://youtu.be/3kHtNgszJBY-03-2012انثى - طفلةادلببسب القصفمجھولة الھوية9696
تحت التعذيب10NoYes-03-2012ادلبسراقباحمد حاج احمد ھالل9697
ناشط10NoNo-03-2012ادلبجبل الزاويةغازي الدقماق9698 ي
10NoNo-03-2012ادلبجبل الزاويةشوكت السليم9699
متاثر بجراحه10NoNo-03-2012ادلبكفرنبلايمن عدنان الھزاع9700
10NoNo-03-222012ادلبكفرنبلحسن محمود السطيف9701
9 ش02 ك لا 2012ا 03 ق10 الش ك الك ا ف تش ا نش ك عسكري منشق استشھد في درعا الكرك الشرقي10YesNo-03-2012ادلبرائد كردوش9702
10NoNo-03-2012ادلبعماد منذر السيد عسيى9703
10NoNo-03-2012ادلبعماد نعمة السيد عسيى9704
عسيى9705 السيد 10NoNo-03-2012ادلبنعمة 10NoNo-03-2012ادلبنعمة السيد عسيى9705
10NoNo-03-2012ادلبعبدالقادر السيد عسيى9706
10NoNo-03-2012ادلبطاھر السيد عسيى9707
10NoNo-03-2012ادلبعبدالغني مارتيني9708 ي ي
10NoNo-03-2012ادلبمصطفى زرزور9709
10NoNo-03-2012ادلبمحمد حبوش9710
10NoNo-03-2012ادلبمھيب سمير الشعار9711

ق ق لالخال ا 10NoNo-03-2012ادلبعبدالخالق قوقو9712
10NoNo-03-2012ادلبباسم مارتيني9713
10NoNo-03-2012ادلبمنير شعار9714
سيلو9715 2012ادلبجھاد 03 10NoNo 10NoNo-03-2012ادلبجھاد سيلو9715
10NoNo-03-2012انثى - طفلةادلبھال سيلو9716
10NoNo-03-2012طفلادلبمحمد سيلو9717
انثىادلبالنا سيلو9718 - 10NoNo-03-2012طفلة ى
تحت التعذيب10NoNo-03-572012ادلبكصنفرةحاتم فيصل الخليل9719
الناجية10NoNo-03-2012ادلبجسر الشغورابو العبد9720
http://youtu.be/waJW9fnl-Rcقضى بالقصف على المدينة10NoNo-03-2012ادلبسمير شعار9721

فللشغل ل ق ش ل أ ال مالزم أول منشق قتل في كمين10YesNo-03-2012ادلبجسر الشغورمحمد حاج صالح9722
مالزم أول منشق قتل في كمين10YesNo-03-2012ادلبجسر الشغورمضر حاج صالح9723
عسكري منشق قتل في كمين10YesNo-03-2012ادلبجسر الشغورعبدهللا الحدق9724
حلب9725 الشغورعمر 2012ادلبجسر 03 10YesNoكمين ف قتل منشق عسكري عسكري منشق قتل في كمين10YesNo-03-2012ادلبجسر الشغورعمر حلبي9725
عسكري منشق قتل في كمين10YesNo-03-2012ادلبجسر الشغوررائد خرفان9726
عسكري منشق قتل في كمين10YesNo-03-2012ادلبجسر الشغورمصعب حاج علي9727
عسكري منشق قتل في كمين10YesNo-03-2012ادلبجسر الشغورابو علي شمسو9728 و ي ورو ر يج ي ق ري
عسكري منشق قتل في كمين10YesNo-03-2012ادلبجسر الشغورمازن نفلو9729
عسكري منشق قتل في كمين10YesNo-03-2012ادلبجسر الشغورفراس مرعندي9730
عسكري منشق قتل في كمين10YesNo-03-2012ادلبجسر الشغورھيثم مرعندي9731

ف ق عسكري منشق قتل في كمين10YesNo-03-2012ادلبجسر الشغورخالد نيول9732
عسكري منشق قتل في كمين10YesNo-03-2012ادلبجسر الشغورعقبة المصري9733
عسكري منشق قتل في كمين10YesNo-03-2012ادلبجسر الشغورمجھول الھوية9734
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ھناك 10 شھداء لم تصل اسماؤھم  ابلين  اعدموا في قرية 10NoNo-03-2012ادلبجبل الزاويةمجھول الھوية9735
بسامس

متأثرا بجراحه بعد إصابته برصاص عشوائي10NoNo-03-2012حمصباباعمروعبدالحميد الزعبي9736
ة9737 ال للل 2012ا 03 10YNنشق ن جنود منشقين10YesNo-03-2012ادلبمحمبلمجھول الھوية9737
ھناك 11 شھيد لم تصل اسماؤھم  مجندين منشقين10YesNo-03-2012ريف دمشقداريامجھول الھوية9738
ھناك 11 شھيد لم تصل اسماؤھم  مجندين منشقين10YesNo-03-2012ريف دمشقداريامجھول الھوية9739
الھوية9740 دمشقداريامجھول منشقين10YesNo-03-2012ريف مجندين اسماؤھم تصل لم شھيد 11 ھناك ھناك 11 شھيد لم تصل اسماؤھم  مجندين منشقين10YesNo-03-2012ريف دمشقداريامجھول الھوية9740
ھناك 11 شھيد لم تصل اسماؤھم  مجندين منشقين10YesNo-03-2012ريف دمشقداريامجھول الھوية9741
ھناك 11 شھيد لم تصل اسماؤھم  مجندين منشقين10YesNo-03-2012ريف دمشقداريامجھول الھوية9742
مھناك 11 شھيد لم تصل اسماؤھم  مجندين منشقين10YesNo-03-2012ريف دمشقداريامجھول الھوية9743 م
ھناك 11 شھيد لم تصل اسماؤھم  مجندين منشقين10YesNo-03-2012ريف دمشقداريامجھول الھوية9744
ھناك 11 شھيد لم تصل اسماؤھم  مجندين منشقين10YesNo-03-2012ريف دمشقداريامجھول الھوية9745
ھناك 11 شھيد لم تصل اسماؤھم  مجندين منشقين10YesNo-03-2012ريف دمشقداريامجھول الھوية9746

ة ال ال شا نشقف ن ا ا ل ت ل ش ناك ھناك 11 شھيد لم تصل اسماؤھم  مجندين منشقين10YesNo-03-2012ريف دمشقداريامجھول الھوية9747

ھناك 10 شھداء لم تصل اسماؤھم  ابلين  اعدموا في قرية 10NoNo-03-2012ادلبجبل الزاويةمجھول الھوية9748
بسامس

قرية في اعدموا ابلين اسماؤھم تصل لم شھداء 10 ھناك ھناك 10 شھداء لم تصل اسماؤھم  ابلين  اعدموا في قرية 10NoNo-03-2012ادلبجبل الزاويةمجھول الھوية9749
بسامس

ھناك 10 شھداء لم تصل اسماؤھم  ابلين  اعدموا في قرية 10NoNo-03-2012ادلبجبل الزاويةمجھول الھوية9750
بسامس

قصف عشوائي25NoNo-03-2012حماةموركمجھول الھوية10741
http://youtu.be/8K9vsa6pVYsقصف عشوائي25NoNo-03-2012حمصدير بعلبةمجھول الھوية10742
http://youtu.be/dBOxysf31MQرصاص قناص25NoNo-03-2012حمصباب ھودبسام أطنة لي10743

ة ال لشل //ا / f 25NoNohttp://youtu.be/IZtf5nmkIBU-03-2012ادلبمعرشورينمجھول الھوية10744
     تحت التعذيب(الغريب)25NoYes-03-432012حماةمحمد أحمد الخالد10745
ابن أبو عوض  مجند  قتل لرفضه إطالق النار في درعا25YesNo-03-202012حماةطيبة األماممحمود محمد الدوجان10746
الھوية10747 2012ادلبمعرشورينمجھول 03 25NoNohttp://youtu be/IZtf5nmkIBU 25NoNohttp://youtu.be/IZtf5nmkIBU-03-2012ادلبمعرشورينمجھول الھوية10747
الحاج  تحت التعذيب25NoYes-03-652012درعاكحيلعطا هللا ناصر القادري10748
ملقب بـ(سبير)25NoNo-03-2012درعانوىمحمد شكري شرف10749
25NoNo-03-2012درعانوىمحمد غازي ابو السل10750 ي
25NoNo-03-2012درعانوىإبراھيم قاسم أبو السل10751
25NoNo-03-2012درعانوىمنصور فريد الجھماني10752
25NoNo-03-2012درعانوىيامن العقالت10753

ة 25NoNo-03-2012درعااللجةموسى السحاب10754
http://youtu.be/pQu0PgnM5VIعسكري منشق  استشھد في حمص25YesNo-03-2012درعاالسھوةرأفت دياب10755
http://youtu.be/JA-UW8cwXJرقيب أول25YesNo-03-2012درعابصر الحريراسماعيل محمد اسماعيل عديل الحريري10756
الھوية10757 2012حماةكفرزيتامجھول 03 25NoNoحليب بائع وھو القصف نتيجة مورك ف استشھد استشھد في مورك نتيجة القصف وھو بائع حليب25NoNo-03-2012حماةكفرزيتامجھول الھوية10757
25NoNo-03-2012حماةاللطامنةعامر ابراھيم الشمالي10758
25NoNo-03-2012حماةاللطامنةوضاح فواز الرحمون10759
طفلةحماةاللطامنةرھف ياسر الصالح11754 - جراء القصف09NoNo-04-32012انثى ح ر ي جرىر
جراء القصف09NoNo-04-82012انثى - طفلةحماةاللطامنةتھاني غازي الصالح11755
جراء القصف09NoNo-04-102012انثى - طفلةحماةاللطامنةمرح عبدالناصر الصالح11756
جراء القصف09NoNo-04-122012انثى - طفلةحماةاللطامنةبيان عبدالناصر الصالح11757

ةأ ةط ط ث طفلةحماةاللطامنةأمل عبدالكريم الصالح11758 - جراء القصف09NoNo-04-122012انثى
جراء القصف09NoNo-04-2012حماةاللطامنةياسر الصالح11759
جراء القصف09NoNo-04-2012حماةاللطامنةعبدالباري نزال الصالح11760
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جراء القصف09NoNo-04-2012حماةاللطامنةعبدالمجيد نزال الصالح11761
االبن الثاني -  جراء القصف المروحي09NoNo-04-2012حماةكفرزيتاابن زھير الشعار11762
جراء القصف المروحي09NoNo-04-302012انثىحماةكفرزيتامروة محمد عرفات11763
فات11764 ط ا ال ة تاا ز طفلةاةكف 22012انث 04 09NNال ف الق httا // t b / 9UHLtfJtRE طفلةحماةكفرزيتاسارة عبدالباسط عرفات11764 - http://youtu.be/  y9UHLtfJtREجراء القصف المروحي09NoNo-04-22012انثى
جريح اسعف من اعزاز لكن استشھد على الحدود التركية09NoNo-04-242012ادلبكلليياسر عبدالحميد بربر11765

  /http://youtu.beنازح من مخيم الالجئين بتركيا قتل بنيران االمن السوري09NoNo-04-2012ادلبعين السودةأسعد األحمد11766
358N1bu YRY358N1bu YRY

مجند قتل في ريف دمشق لدى محاولته االنشقاق09YesNo-04-2012ادلببداماليث مصطفى بريمو11767
المالزم  برصاص األمن09YesNo-04-2012ادلبجسر الشغورمضر حاج صالح11768
قتل في ريف دمشق قطنا لرفضه إطالق النار09NoNo-04-2012ادلبجسر الشغورمحمد حج علي11769

ة ق ف ھناك 10 شھداء لم تصل اسماؤھم  ابلين  اعدموا في قرية 10NoNo-03-2012ادلبجبل الزاويةمجھول الھوية9751
بسامس

ھناك 10 شھداء لم تصل اسماؤھم  ابلين  اعدموا في قرية 10NoNo-03-2012ادلبجبل الزاويةمجھول الھوية9752
بسامسبسامس

ھناك 10 شھداء لم تصل اسماؤھم  ابلين  اعدموا في قرية 10NoNo-03-2012ادلبجبل الزاويةمجھول الھوية9753
بسامس

ة9754 ال ةل الزا لل 2012ا 03 10NNقرية في اعدموا ابلين اسماؤھم تصل لم شھداء 10 ھناك ري 10NoNo-03-2012ادلبجبل الزاويةمجھول الھوية9754 ي  و  ين   ب م   ؤ ل  م  ھ   10 
بسامس

ھناك 10 شھداء لم تصل اسماؤھم  ابلين  اعدموا في قرية 10NoNo-03-2012ادلبجبل الزاويةمجھول الھوية9755
بسامس

ھناك 10 شھداء لم تصل اسماؤھم  ابلين  اعدموا في قرية 10NoNo-03-2012ادلبجبل الزاويةمجھول الھوية9756
بسامس

10NoNo-03-2012حمصباب السباعياسين عالوي9757
و9758 ب د وح صباباع 2012ح 03 11NNالقصي ف تشھد ا استشھد في القصير11NoNo-03-2012حمصباباعمرومحمد برو9758
متأثرا بجراحه11NoNo-03-2012حمصكفرعايامحمد بكار9759
http://youtu.be/astBzdlIq4Iالزعفرانة11NoNo-03-2012حمصتلبيسةمحمد علي قسوات9760
اسمه9761 يعرف لم 11NoNoً-03-152012طفلدرعاطفسشھيد مذبوحا مزرعة في وجد ر 9761 م ي 152012لرسھي  03 11NoNo بو زر  ي  وج 
عسكري منشق11YesNo-03-2012ريف دمشقمسرابامجد تكلة9762
عسكري منشق11YesNo-03-2012ريف دمشقمسراباعلي خولي9763
عسكري منشق11YesNo-03-2012ريف دمشقمسراباحسام درويش9764
عسكري منشق11YesNo-03-2012ريف دمشقمسراباحسام انيسى9765
عسكري منشق11YesNo-03-2012ريف دمشقمسرابامحمد قابوني9766
ھناك 20 شھيد لم تصل اسماؤھم  تم اعدامھم ميدانيا11NoNo-03-2012ادلبالضبيطمجھول الھوية9767
ة9768 الھ ل طھ 2012ادلالض 03 11NNا دان ھ اعدا ت اؤھ ا ل ت ل د شھ 20 ھناك ھناك 20 شھيد لم تصل اسماؤھم  تم اعدامھم ميدانيا11NoNo-03-2012ادلبالضبيطمجھول الھوية9768
ھناك 20 شھيد لم تصل اسماؤھم  تم اعدامھم ميدانيا11NoNo-03-2012ادلبالضبيطمجھول الھوية9769
ھناك 20 شھيد لم تصل اسماؤھم  تم اعدامھم ميدانيا11NoNo-03-2012ادلبالضبيطمجھول الھوية9770
الھوية9771 ميدانيا11NoNo-03-2012ادلبالضبيطمجھول اعدامھم تم اسماؤھم تصل لم شھيد 20 ھناك ھوي9771 2012ببيجھول  03 11NoNoي ي ھم  م  م   ؤ ل  م  ھي   20 
ھناك 20 شھيد لم تصل اسماؤھم  تم اعدامھم ميدانيا11NoNo-03-2012ادلبالضبيطمجھول الھوية9772
ھناك 20 شھيد لم تصل اسماؤھم  تم اعدامھم ميدانيا11NoNo-03-2012ادلبالضبيطمجھول الھوية9773
ھناك 20 شھيد لم تصل اسماؤھم  تم اعدامھم ميدانيا11NoNo-03-2012ادلبالضبيطمجھول الھوية9774
ھناك 20 شھيد لم تصل اسماؤھم  تم اعدامھم ميدانيا11NoNo-03-2012ادلبالضبيطمجھول الھوية9775
ھناك 20 شھيد لم تصل اسماؤھم  تم اعدامھم ميدانيا11NoNo-03-2012ادلبالضبيطمجھول الھوية9776
ھناك 20 شھيد لم تصل اسماؤھم  تم اعدامھم ميدانيا11NoNo-03-2012ادلبالضبيطمجھول الھوية9777
ة9778 الھ ل طھ 2012ادلالض 03 11NNا دان ھ اعدا ت اؤھ ا ل ت ل د شھ 20 ھناك ھناك 20 شھيد لم تصل اسماؤھم  تم اعدامھم ميدانيا11NoNo-03-2012ادلبالضبيطمجھول الھوية9778
ھناك 20 شھيد لم تصل اسماؤھم  تم اعدامھم ميدانيا11NoNo-03-2012ادلبالضبيطمجھول الھوية9779
ھناك 20 شھيد لم تصل اسماؤھم  تم اعدامھم ميدانيا11NoNo-03-2012ادلبالضبيطمجھول الھوية9780
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ھناك 20 شھيد لم تصل اسماؤھم  تم اعدامھم ميدانيا11NoNo-03-2012ادلبالضبيطمجھول الھوية9781
ھناك 20 شھيد لم تصل اسماؤھم  تم اعدامھم ميدانيا11NoNo-03-2012ادلبالضبيطمجھول الھوية9782
ھناك 20 شھيد لم تصل اسماؤھم  تم اعدامھم ميدانيا11NoNo-03-2012ادلبالضبيطمجھول الھوية9783
ة9784 ال طل لالض 2012ا 03 11NNا ان ا ا ت اؤ ا ل ت ل ش 20 ناك ھناك 20 شھيد لم تصل اسماؤھم  تم اعدامھم ميدانيا11NoNo-03-2012ادلبالضبيطمجھول الھوية9784
ھناك 20 شھيد لم تصل اسماؤھم  تم اعدامھم ميدانيا11NoNo-03-2012ادلبالضبيطمجھول الھوية9785
ھناك 3 شھداء لم ترد اسماؤھم11NoNo-03-2012حماةباب القبليمجھول الھوية9786
الھوية9787 القبليمجھول اسماؤھم11NoNo-03-2012حماةباب ترد لم شھداء 3 ھناك ھناك 3 شھداء لم ترد اسماؤھم11NoNo-03-2012حماةباب القبليمجھول الھوية9787
11NoNo-03-2012ادلباريحارامي عبد الوھاب عيد9788
11NoNo-03-2012ادلباحمد عرنوس9789
11NoNo-03-2012ادلبادھم عرنوس9790 م
11NoNo-03-2012ادلبجبل الزاوية - ابلينمصطفى الخلف9791

تحت التعذيب بعد االعتقال لمدة 20 يوما ووجدت الجثة  في 11NoYes-03-2012ادلبجبل الزاوية - جوزفعالء الدين كروم9792
األراضي الزراعية وقد استأصل المخ

ة ان لال ا 11NoNo-03-2012ادلبالجانوديةيحيى حريري9793
11NoNo-03-2012ادلبالجانوديةمحمد عطار9794
11NoNo-03-292012ادلبالجانوديةعبدو جمال عطار9795
نصوح9796 سليم 11NoNo-03-152012ادلبالجانوديةمحمد 11NoNo-03-152012ادلبالجانوديةمحمد سليم نصوح9796
11NoNo-03-2012ادلبالجانوديةابراھيم االخضر9797
11NoNo-03-2012ادلباحمد فيصل الصطوف9798
11NoNo-03-2012ادلبمحمد حالق9799
11NoNo-03-2012ادلبابراھيم عبد القادر بدوي9800
11NoNo-03-2012ادلبعالء قباني9801

11NoNohttp://youtu.be/4cQXQKcWg8c-03-2012ادلباريحاماجد بزماوي9802 وي بز pبريج y g

11NoNo-03-2012انثىادلباريحاايمان قربي9803

11NoNohttp://youtu.be/B8BRU9eTxQE-03-2012ادلباريحابدر الدين قربي9804

11NoNo-03-2012ادلباريحاعبدالغني الجسري9805
11NoNohttp://youtu.be/-WNksdiiDWI-03-2012انثىادلباريحامنى شبب9806
11NoNo-03-2012ادلباريحامجد جسري9807
ق9808 ا انا لا طفلةا 122012انث 03 11NN طفلةادلباريحامنار سامر قصوص9808 - 11NoNo-03-122012انثى
11NoNo-03-2012ادلباريحابالل عيد9809
تحت التعذيب11NoNo-03-2012ادلبقرية سفوھنمھنا عبو األقرع9810
ضاھر9811 11NoNohttp://youtu-03-2012ادلباريحامحمد be/YTvxRMlmbR8 11NoNohttp://youtu.be/YTvxRMlmbR8-03-2012ادلباريحامحمد ضاھر9811
11NoNo-03-2012ادلبصفوان ماجد مجلوبة9812
11NoNo-03-2012ادلبيحيى مرضي9813
11NoNohttp://youtu.be/L8L8y6PTKZYp-03-2012ادلبخان السبلاحمد بارود9814 y y
ھناك 20 شھيد لم تصل اسماؤھم  تم اعدامھم ميدانيا11NoNo-03-2012ادلبالضبيطمجھول الھوية9815
جراء القصف العشوائي11NoNo-03-382012حمصباب الدريبحسن طالب الرحال9816

تش الجيشال تسليح جمعة في اصيب الرستن في للثورة ومنشد ناشط جيش 11NoNo-03-2012حمصالرستنمحمد حسين درويش9817 يح  ي ج   يب  ن  ر ي  ور   و 
الحر واختطف من مشفى الكندي واليوم سلم جثمانه

11NoNo-03-2012حمصباب الدريبمحمد الشامي9818
الشامي9819 الدريبجمال 11NoNo-03-2012حمصباب 11NoNo-03-2012حمصباب الدريبجمال الشامي9819
11NoNohttp://youtu.be/2INX8L9fvdo-03-2012حمصباب الدريباحمد الشامي9820
11NoNo-03-2012حمصحي الشھداءعماد عودة9821
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11NoNo-03-2012حمصحي الشھداءاخ  عماد عودة9822
تحت التعذيب11NoYes-03-2012حمصوسيم الدروبي9823
استشھد وھو  يساعد النزحين في الرستن11NoNo-03-2012حمصتير معلةعزت عبدالحميد اسبر9824
ةق9825 12012طفلتل 03 11NNافه ا ن ض httال // t b / 8NLQ lt Q http://youtu.be/n8NLQgltecQالرضيع  منع من اسعافه11NoNo-03-12012طفلحمصتلبيسةقصي صويص9825
11NoNo-03-2012حمصالبياضةجھاد مسعود الحاجي9826
11NoNo-03-2012انثىحمصجب الجندلينجود محمد سلمان العوض الفاعوري9827
قلفوني9828 11NoNo-03-2012حمصالقصورديما 11NoNo-03-2012حمصالقصورديما قلفوني9828
تحت التعذيب11NoYes-03-2012حمصالقصوروسام المسلماني9829
11NoNo-03-2012حمصالخالديةعبيدة محمد العزو الفاعوري9830
http://youtu.be/RjfdH3ORZOIناشط أجھز عليه في المشفى - تحت التعذيب11NoYes-03-2012حمصالرستنمنھل الخطيب9831 pي y j
(أبو معتز)11NoNo-03-2012ريف دمشقعربينوائل المصري9832
قرية الجبة11NoNo-03-2012ريف دمشقالقلمونفاضل زيدان9833
قرية الجبة11NoNo-03-2012ريف دمشقالقلموناحمد محمد حسيان9834
ا983 شالقلل 2012ف 03 ة11 ال ة ق قرية الجبة11NoNo-03-2012ريف دمشقالقلمونعلي حسن حسيان9835
11NoNo-03-2012ريف دمشقالمعظميةمحمد عبدالرزاق عزالدين الصغير9836
11NoNo-03-2012حماةباب القبليعدنان ديرية9837
جلد9838 شيخ القبليايمن 11NoNo-03-2012حماةباب 11NoNo-03-2012حماةباب القبليايمن شيخ جلد9838
11NoNo-03-2012انثىحماةباب القبليمن عائلة الجزار9839
ھناك 3 شھداء لم ترد اسماؤھم11NoNo-03-2012حماةباب القبليمجھول الھوية9840
مجند رفض اطالق النار على المدنيين11YesNo-03-2012حلبالسفيرةمحمود بن علي الجمعة العبدو9841 ىي
مجند رفض اطالق النار على المدنيين11YesNo-03-2012حلبتاللينيحيى ابن زكريا عروق9842
متاثرا بجراحه11NoNo-03-2012حلبتلرفعتعمر عبد هللا كنجو9843
مجند استشھد في درعا11YesNo-03-2012حلبحمد احمد اسماعيل باشا9844

ت لانالل 11NoNo-03-2012حلببيانونمحمد ھالل مستو9845
عسكري منشق11YesNo-03-2012حلبدير جمالعبدالباسط حج حسن9846
بسبب دخول االمن منزله وتصفيته وحرق منزله11NoNo-03-2012دمشقجوبرياسين محناية9847
الربداوي9848 جبر أحمد 2012درعاطفسعاصم 03 11NoNo 11NoNo-03-2012درعاطفسعاصم أحمد جبر الربداوي9848
12NoNo-03-2012حمصالعدويةھيثم يوسف حمزة9849
12NoNo-03-2012حمصالعدويةمازن يوسف حمزة9850
خطف وقتل12NoNo-03-452012حماةطلفعمر خالد الجاسم9851 م
خطف وقتل12NoNo-03-302012حماةطلفأحمد أحمد والي9852
استشھد في حي القصور12NoNo-03-2012حماةالحميديةعبدالكريم المصري9853
12NoNo-03-2012ادلبالضبيطرامي عبدالوھاب عيد9854

طأ لل 12NoNo-03-2012ادلبالضبيطأحمد عرنوس9855
12NoNo-03-2012ادلبالضبيطأدھم عرنوس9856
12NoNo-03-152012طفلادلبالمسطومةخالد جھاد سعد الدين9857
سعدو9858 محمد 2012ادلباريحاأمين 03 12NoNoيجراحه متاثرا متاثرا يجراحه12NoNo-03-2012ادلباريحاأمين محمد سعدو9858
متاثرا يجراحه12NoNo-03-2012ادلباريحامصطفى مجھول العائلة9859
بسبب القصف12NoNo-03-2012ادلبكفرومةيوسف ابراھيم البيور9860

ة9861 ال 2012ادلل 03 12NN ھناك 24 شھيد في كمين نصبه االمن لالھالي اثناء محاولة و12NoNo-03-2012ادلبمجھول الھوية9861 ي ب ي ي ھي
نزوحھم

عسكري منشق استشھد في ادلب12YesNo-03-202012حمصتلبيسةغياث اديب السيد9862
12NoNohttp://youtu.be/M5KbxUiXqCU-03-672012حمصتلبيسةمحمد محمود السعيد9863
12NoNohttp://youtu.be/nX8J_RtiT-M-03-2012حمصالقصيرمحمد عدنان الزھوري9864
إعدام ميداني12NoNo-03-2012حمصكرم الزيتونماھر سكاف9865
إعدام ميداني12NoNo-03-2012حمصكرم الزيتونعلي المصيطف9866
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إعدام ميداني12NoNo-03-2012حمصكرم الزيتونسليمان السليمان9867
إعدام ميداني12NoNo-03-2012حمصكرم الزيتونعبدو المحمد9868
إعدام ميداني12NoNo-03-2012حمصكرم الزيتونأحمد خلف الدرويش9869
ش9870 ال تخلف الز 2012ك 03 12NNان ا إ إعدام ميداني12NoNo-03-2012حمصكرم الزيتونمحمد خلف الدرويش9870
إعدام ميداني12NoNo-03-2012حمصكرم الزيتونمحمد مندو9871
إعدام ميداني12NoNo-03-2012حمصعشيرةشامان الجلعوط التركاوي9872
التركاوي9873 النھار ميداني12NoNo-03-2012حمصعشيرةمھنا إعدام إعدام ميداني12NoNo-03-2012حمصعشيرةمھنا النھار التركاوي9873
إعدام ميداني12NoNo-03-2012حمصعشيرةرامي محمد الجلعوط التركاوي9874
إعدام ميداني12NoNo-03-2012حمصعشيرةمحمد العنيزان التركاوي9875
) إعدام ميداني(االم  )12NoNo-03-2012انثىحمصعشيرةكوثر بھادر9876 م ي( م
 إعدام ميداني(االبن )12NoNo-03-2012حمصعشيرةمحمد خير البارودي9877
  إعدام ميداني(االبن)12NoNo-03-2012حمصعشيرةعادل البارودي9878
  إعدام ميداني(االم)12NoNo-03-2012انثىحمصعشيرةميادة بھلوان9879
ا9880 ال ةأ 2012ش 03 12( (اال ان ا إ  إعدام ميداني(االبن  )12NoNo-03-2012حمصعشيرةأحمد البارودي9880
  إعدام ميداني(االم )12NoNo-03-2012انثىحمصعشيرةحنان السقا9881
  إعدام ميداني(االبن )12NoNo-03-122012طفلحمصعشيرةبشار البارودي9882
البارودي9883 )12NoNo-03-62012طفلحمصعشيرةعبدالرحمن ميداني(االبن إعدام   إعدام ميداني(االبن  )12NoNo-03-62012طفلحمصعشيرةعبدالرحمن البارودي9883
  إعدام ميداني(االبن )12NoNo-03-52012انثى - طفلةحمصعشيرةأسماء البارودي9884
  إعدام ميداني(االبن)12NoNo-03-62012طفلحمصعشيرةخالد البارودي9885
إعدام ميداني12NoNo-03-2012حمصعشيرةالحاج أحمد9886 يج م
إعدام ميداني12NoNo-03-2012حمصعشيرةأبو تمام النداف9887
إعدام ميداني12NoNo-03-2012حمصعشيرةمروان خالد عجاج9888
  إعدام ميداني(االب )12NoNo-03-2012حمصعشيرةعدنان األسعد9889

اال ةأ االش ان ا إ  إعدام ميداني(االبن)12NoNo-03-2012حمصعشيرةأدھم االسعد9890
  إعدام ميداني(االبن)12NoNo-03-2012حمصعشيرةحافظ األسعد9891
إعدام ميداني12NoNo-03-232012حمصعشيرةطلعت مصطفى العابد9892
دوغنجي9893 2012انثحمصعشيرةإيناس 03 12NoNoميداني إعدام إعدام ميداني12NoNo-03-2012انثىحمصعشيرةإيناس دوغنجي9893
إعدام ميداني12NoNo-03-2012حمصعشيرةعبدالرحمن دوغنجي9894
إعدام ميداني12NoNo-03-2012حمصعشيرةعبدهللا دوغنجي9895
إعدام ميداني12NoNo-03-2012انثىحمصعشيرةقمر رجوب9896 يى م
إعدام ميداني12NoNo-03-2012انثىحمصعشيرةعائشة عبارة9897
إعدام ميداني12NoNo-03-2012انثىحمصعشيرةأم زينب الفرا9898
إعدام ميداني12NoNo-03-2012حمصعشيرةأحمد حصرية9899

ل ةأ ش إعدام ميداني12NoNo-03-2012حمصعشيرةأحمد سعد الدين9900
إعدام ميداني12NoNo-03-2012حمصعشيرةخالد الفقش9901
إعدام ميداني12NoNo-03-2012حمصعشيرةياسر محمد عطفة9902
الحسن9903 382012حمصعشيرةناصر 03 12NoNoميدان إعدام إعدام ميداني12NoNo-03-382012حمصعشيرةناصر الحسن9903
إعدام ميداني12NoNo-03-2012حمصعشيرةلورنس حسن االغا9904
إعدام ميداني12NoNo-03-2012حمصعشيرةطه حسن االغا9905
إعدام ميداني12NoNo-03-2012انثىحمصعشيرةزينة حسن االغا9906 يىيرزي ي م إ
إعدام ميداني12NoNo-03-372012حمصعشيرةجمال حسن االغا9907
استشھد في حي عشرة12NoNo-03-252012حمصباب الدريبضياء القصاب9908
شھيد لم يتعرف عليه محروق بالكامل12NoNo-03-2012حمصعشيرةمجھول الھوية9909

ة قةة لم يتعرف عليھا محروقة بالكامل12NoNo-03-2012حمصعشيرةمجھولة الھوية9910
http://youtu.be/nGz87YglpEIفلسطيني إعدام في حمص العدوية12NoNo-03-2012جنسيات اخرىفلسطينمحمد الحسن9911
http://youtu.be/nGz87YglpEIفلسطيني إعدام في حمص العدوية12NoNo-03-2012جنسيات اخرىفلسطينعلي الحسن9912
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http://youtu.be/nGz87YglpEIفلسطيني إعدام في حمص العدوية12NoNo-03-2012جنسيات اخرىفلسطينعبدالرزاق الحسن9913
http://youtu.be/nGz87YglpEIفلسطيني إعدام في حمص العدوية12NoNo-03-2012جنسيات اخرىفلسطينلطفي الحسن9914
12NoNo-03-602012الرقةالطبقةعلي البش9915
خ9916 قةا قةالط 2012ال 03 12NN 12NoNo-03-2012الرقةالطبقةاحمد خيرو9916
12NoNo-03-2012الرقةالطبقةمھند السفراني9917
متأثرا بجراحه12NoNo-03-152012طفلدرعاإنخلرأفت غازي الفروان9918
الناصر9919 يوسف داريا12NoNo-03-192012درعاغباغبمحمد في استشھد استشھد في داريا12NoNo-03-192012درعاغباغبمحمد يوسف الناصر9919
أطلق النار على سيارته في حي االتارب12NoNo-03-332012حلبالمرجةمحمد الھاني9920
مجزرة جامع بالل12NoNo-03-2012ادلبحفرسجةأسعد حسيب9921
12NoNo-03-262012حماةالبياضمحمد علي الدادا9922 ي
12NoNo-03-2012ادلبعبدالفتاح طاھر عبيد9923
12NoNo-03-2012ادلبعامر عبدالجواد9924
عسكري منشق12YesNo-03-2012دير الزورالقوريةقتيبة أحمد السلطان9925
الز9926 2012القأ 03 12htt // t b / j NGOjE iE 12NoNohttp://youtu.be/yjrNGOjEciE-03-2012حمصالقصيرأحمد الزھوري9926
بسبب القصف12NoNo-03-2012حمصالرستنعلي سعد الدين9927
بلدة التح12NoNo-03-2012ادلبمعرة النعمانمحمد سلوم9928
الشيخ9929 النعمانخالد التح12NoNo-03-2012ادلبمعرة بلدة بلدة التح12NoNo-03-2012ادلبمعرة النعمانخالد الشيخ9929
العريف12YesNo-03-2012الرقةميزر ابراھيم مرعي9930
http://youtu.be/Zi-4C_tS5jc(األب)12NoNo-03-2012حمصكرم اللوزعبدالناصر زمو9931
12NoNohttp://youtu.be/w7d_jLXsqBk-03-2012انثىحمصكرم اللوزرادا ماجد الشعار9932 pىم y _j q
http://youtu.be/fcyBvYwgeLs(االبن )12NoNo-03-2012طفلحمصكرم اللوزعمار عبدالناصر زمو9933
(االبن)12NoNo-03-2012طفلحمصكرم اللوزخالد عبدالناصر زمو9934
http://youtu.be/fsSYQSJAhWc(االبنة)12NoNo-03-32012طفلة - انثىحمصكرم اللوزرؤى عبدالناصر زمو9935

لة ا اثنا ال لال اال ن ف ش ناك ھناك 24 شھيد في كمين نصبه االمن لالھالي اثناء محاولة 12NoNo-03-2012ادلبمجھول الھوية9936
نزوحھم

ھناك 24 شھيد في كمين نصبه االمن لالھالي اثناء محاولة 12NoNo-03-2012ادلبمجھول الھوية9937
نزوحھمنزوحھم

ھناك 24 شھيد في كمين نصبه االمن لالھالي اثناء محاولة 12NoNo-03-2012ادلبمجھول الھوية9938
نزوحھم

ة9939 الھ ل 2012ادلھ 03 12NN ھناك 24 شھيد في كمين نصبه االمن لالھالي اثناء محاولة ي12NoNo-03-2012ادلبمجھول الھوية9939 ي ھ
نزوحھم

ھناك 24 شھيد في كمين نصبه االمن لالھالي اثناء محاولة 12NoNo-03-2012ادلبمجھول الھوية9940
نزوحھم

ة ث ف ھناك 24 شھيد في كمين نصبه االمن لالھالي اثناء محاولة 12NoNo-03-2012ادلبمجھول الھوية9941
نزوحھم

ھناك 24 شھيد في كمين نصبه االمن لالھالي اثناء محاولة 12NoNo-03-2012ادلبمجھول الھوية9942
نزوحھمنزوحھم

ھناك 24 شھيد في كمين نصبه االمن لالھالي اثناء محاولة 12NoNo-03-2012ادلبمجھول الھوية9943
نزوحھم

ة9944 ال لل 2012ا 03 12NN ھناك 24 شھيد في كمين نصبه االمن لالھالي اثناء محاولة و12NoNo-03-2012ادلبمجھول الھوية9944 ي ن ب ين ي ھي
نزوحھم

ھناك 24 شھيد في كمين نصبه االمن لالھالي اثناء محاولة 12NoNo-03-2012ادلبمجھول الھوية9945
نزوحھم

ة ف ھناك 24 شھيد في كمين نصبه االمن لالھالي اثناء محاولة 12NoNo-03-2012ادلبمجھول الھوية9946
نزوحھم
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ھناك 24 شھيد في كمين نصبه االمن لالھالي اثناء محاولة 12NoNo-03-2012ادلبمجھول الھوية9947
نزوحھم

الھوية9948 ھناك 24 شھيد في كمين نصبه االمن لالھالي اثناء محاولة 12NoNo-03-2012ادلبمجھول
نز ھوي9948 2012بجھول  03 12NoNoنزوحھم

ھناك 24 شھيد في كمين نصبه االمن لالھالي اثناء محاولة 12NoNo-03-2012ادلبمجھول الھوية9949
نزوحھم

محاولة اثناء لالھالي االمن نصبه كمين في شھيد 24 ھناك ھناك 24 شھيد في كمين نصبه االمن لالھالي اثناء محاولة 12NoNo-03-2012ادلبمجھول الھوية9950
نزوحھم

ھناك 24 شھيد في كمين نصبه االمن لالھالي اثناء محاولة 12NoNo-03-2012ادلبمجھول الھوية9951
منزوحھم

ھناك 24 شھيد في كمين نصبه االمن لالھالي اثناء محاولة 12NoNo-03-2012ادلبمجھول الھوية9952
نزوحھم

الھوية9953 ھناك 24 شھيد في كمين نصبه االمن لالھالي اثناء محاولة 12NoNo-03-2012ادلبمجھول
ن ھوي9953 2012بجھول  03 12NoNoنزوحھم

ھناك 24 شھيد في كمين نصبه االمن لالھالي اثناء محاولة 12NoNo-03-2012ادلبمجھول الھوية9954
نزوحھم

محاولة اثناء لالھالي االمن نصبه كمين في شھيد 24 ھناك ھناك 24 شھيد في كمين نصبه االمن لالھالي اثناء محاولة 12NoNo-03-2012ادلبمجھول الھوية9955
نزوحھم

ھناك 24 شھيد في كمين نصبه االمن لالھالي اثناء محاولة 12NoNo-03-2012ادلبمجھول الھوية9956
ھمنزوحھم

ھناك 24 شھيد في كمين نصبه االمن لالھالي اثناء محاولة 12NoNo-03-2012ادلبمجھول الھوية9957
نزوحھم

الھوية9958 ھناك 24 شھيد في كمين نصبه االمن لالھالي اثناء محاولة 12NoNo-03-2012ادلبمجھول ھوي9958 بجھول ا 2012ا 03 12NoNoنزوحھم

ھناك 15 شھيد تحت االنقاض بسبب القصف على المدينة13NoNo-03-2012ادلبمجھول الھوية9959

ھناك 15 شھيد تحت االنقاض بسبب القصف على المدينة13NoNo-03-2012ادلبمجھول الھوية9960

ھناك 15 شھيد تحت االنقاض بسبب القصف على المدينة13NoNo-03-2012ادلبمجھول الھوية9961

ھناك 15 شھيد تحت االنقاض بسبب القصف على المدينة13NoNo-03-2012ادلبمجھول الھوية9962

الھوية9963 المدينة13NoNo-03-2012ادلبمجھول على القصف بسبب االنقاض تحت شھيد 15 ھناك ھناك 15 شھيد تحت االنقاض بسبب القصف على المدينة13NoNo-03-2012ادلبمجھول الھوية9963

ھناك 15 شھيد تحت االنقاض بسبب القصف على المدينة13NoNo-03-2012ادلبمجھول الھوية9964

ھناك 15 شھيد تحت االنقاض بسبب القصف على المدينة13NoNo-03-2012ادلبمجھول الھوية9965

ھناك 15 شھيد تحت االنقاض بسبب القصف على المدينة13NoNo-03-2012ادلبمجھول الھوية9966

ھناك 15 شھيد تحت االنقاض بسبب القصف على المدينة13NoNo-03-2012ادلبمجھول الھوية9967

الھوية9968 المدينة13NoNo-03-2012ادلبمجھول على القصف بسبب االنقاض تحت شھيد 15 ھناك ھناك 15 شھيد تحت االنقاض بسبب القصف على المدينة13NoNo-03-2012ادلبمجھول الھوية9968

ھناك 15 شھيد تحت االنقاض بسبب القصف على المدينة13NoNo-03-2012ادلبمجھول الھوية9969
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ھناك 15 شھيد تحت االنقاض بسبب القصف على المدينة13NoNo-03-2012ادلبمجھول الھوية9970

الھوية9971 المدينة13NoNo-03-2012ادلبمجھول على القصف بسبب االنقاض تحت شھيد 15 ھناك ھوي9971 2012بجھول  03 13NoNoي ى  بب   ض ب ھي    15 

ھناك 15 شھيد تحت االنقاض بسبب القصف على المدينة13NoNo-03-2012ادلبمجھول الھوية9972

السفراني9973 خالد (الداشر)13NoNo-03-312012حماةخطابمحمد (الداشر)13NoNo-03-312012حماةخطابمحمد خالد السفراني9973
13NoNo-03-242012حمصباب السباعسامر علي الدرويش9974
13NoNo-03-2012حمصحي الخالديةأحمد العدوي9975
13NoNo-03-2012حمصحي الخالديةخالد العبود9976 ي
13NoNohttp://youtu.be/l7Mva_fTLiE-03-2012حمصباب السباععبدالخالق سبيع االشقر9977
الفاخورة13NoNo-03-2012حمصباب الدريبخليل ابراھيم الدبوس9978
13NoNo-03-2012حمصالعدويةمصطفى الحموي9979

ق ا اف ال ا 13NoNo-03-2012حمصباب السباعفراس قدور9980
13NoNohttp://youtu.be/6LIGGpmV51c-03-2012حمصالعدويةعمر حمرواوي9981
13NoNo-03-2012انثى - طفلةحمصتلكلخفاطمة علي ربيع9982
ربيع9983 علي طفلةحمصتلكلخزينب 92012انث 03 13NoNo طفلةحمصتلكلخزينب علي ربيع9983 - 13NoNo-03-92012انثى
13NoNo-03-2012حمصالبياضةموفق وارد برھوم9984
13NoNo-03-2012حمصباباعمروعبدو كامل ادريس9985
13NoNohttp://youtu.be/oQh6054rxI8-03-352012انثىحمصالحولةمنار فايز ھرموش9986 pى y
اعدم على الھوية13NoNo-03-2012حمصالعدويةاسماعيل حصرية9987
اعدم على الھوية13NoNo-03-2012حمصالعدويةعصام العجل9988
اعدم على الھوية13NoNo-03-2012حمصالعدويةعمر العجل9989

ل ةال ةال ال ل ا اعدم على الھوية13NoNo-03-2012حمصالعدويةعبودي العجل9990
اعدم على الھوية13NoNo-03-2012حمصالعدويةقاسم عجوب9991
اعدم على الھوية13NoNo-03-2012حمصالعدويةعمار الجمال9992
المصري9993 عائلة 2012انثحمصالعدويةمن 03 13NoNoالھوية عل اعدم اعدم على الھوية13NoNo-03-2012انثىحمصالعدويةمن عائلة المصري9993
اعدم على الھوية13NoNo-03-2012حمصالعدويةعبدالسالم عجاج9994
اعدم على يد الشبيحة13NoNo-03-2012حمصكرم الزيتونطاھر شوفان9995
اعدم على يد الشبيحة13NoNo-03-2012حمصكرم الزيتوناحمد الكسيبي9996 ىمي م
إعدم على يد الشبيحة13NoNo-03-2012حمصكرم الزيتونفارس عاتج بطمان9997
أعدم على يد الشبيحة13NoNo-03-2012حمصكرم الزيتونسليمان الكردي9998
اعدم على يد الشبيحة13NoNo-03-2012حمصكرم الزيتونياسين عبد المجيد عجاج9999

ةلل لش ل أ أعدم على يد الشبيحة13NoNo-03-2012حمصكرم الزيتونخالد زيتون10000
13NoNo-03-672012ادلبمعرة النعمانأحمد خشان10001
13NoNo-03-332012ادلبمعرة النعمانزكريا سكاف10002
الطوبل10003 النعمانعبدالقادر 552012ادلبمعرة 03 13NoNo 13NoNo-03-552012ادلبمعرة النعمانعبدالقادر الطوبل10003
13NoNo-03-2012ادلبمعرة النعمانحامد الطوبل10004
13NoNo-03-2012ادلبمعرة النعمانعالء شبلي10005
13NoNo-03-262012ادلبسرمينفراس أحمد حسن فاضل10006 ن س ينر بر
13NoNohttp://youtu.be/CN0AlXz38zQ-03-2012ادلبخان شيخونملھم طعان10007
جراء القصف العشوائي  الحارة الشمالية13NoNo-03-2012ادلبحسام الباشا ابن ابراھيم10008

الھوية10009 المدينة13NoNo-03-2012ادلبمجھول على القصف بسبب االنقاض تحت شھيد 15 ھناك 2012ادلبمجھول الھوية10009 03 13NoNoھناك 15 شھيد تحت االنقاض بسبب القصف على المدينة

استشھد في حماة13NoNo-03-472012ادلبخان شيخونيوسف مصطفى جعام10010
13NoNo-03-232012حلبمارعابراھيم محمد عباس10011
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مجند استشھد في حمص اثر محاولته االنشقاق13YesNo-03-2012حلباالنصاريعبدو مرش10012
تركماني استشھد في حلب13NoNo-03-2012حلببارحماجد الحسن10013
13NoNo-03-2012ريف دمشقدومامحمود محمد صعب10014
انة10015 شقالز 2012ف 03 13NN 13NoNo-03-2012ريف دمشقالزبدانيعمر رحمة10015
13NoNo-03-2012ريف دمشقالزبدانيأحمد رحمة10016
رقيب اول منشق13YesNo-03-2012ريف دمشقالزبدانيعبدهللا عامر10017
الموسى10018 ال من دمشقشبعاشھيد 13NoNo-03-2012ريف 13NoNo-03-2012ريف دمشقشبعاشھيد من ال الموسى10018
13NoNo-03-352012حماةمحمد عنجاري10019
13NoNo-03-2012حماةحي األربعينأسامة خالد الحسين10020
13NoNo-03-2012انثىحماةحي األربعينالشھيدة فاطمة10021 ي
13NoNo-03-2012حماةمتاثر بجراحهمھنا السقا10022
13NoNo-03-2012حماةمتاثر بجراحهيحيى عمرين10023
13NoNo-03-2012حماةمتاثر بجراحهعبيدة كلبون10024
از1002 ها ا 2012اةتاث 03 13 13NoNo-03-2012حماةمتاثر بجراحهجھاد حجازي10025
13NoNo-03-122012طفلدرعابلدة عتمانعبدهللا سالم المقرن10026
13NoNo-03-2012درعاالبلدأحمد يوسف عياش المسالمة10027
حجازي10028 فايق منشقفاروق 13NoNo-03-2012حلبمجند 13NoNo-03-2012حلبمجند منشقفاروق فايق حجازي10028
13NoNo-03-2012ادلبفاتح رحابي10029
مجند منشق استشھد في الزبداني13YesNo-03-2012ريف دمشقالحسينيةمحمد عبدهللا العمر10030
مجند منشق استشھد في درعا13YesNo-03-2012الحسكةالقامشلي - قرية كر بكيليسليمان صالح مال حمزة10031 يح يي
http://youtu.be/y3T2tfVgWpAمن ذوي االحتياجات الخاصة13NoNo-03-2012حمصالقصيرموفق رفاعي الناصر10032
رصاص الجيش13NoNo-03-2012حمصباباعمروعبدو كامل ادريس10033
البارة14NoNo-03-222012ادلبجبل الزاويةزھير المعروف دير سنبل10034

قط ا ةإ ا ال لل ةا ا ال ا بسامس  البارة14NoNo-03-252012ادلبجبل الزاويةإبراھيم قطريب10035
البارة14NoNo-03-362012ادلبجبل الزاويةعبدو قدور10036
http://youtu.be/kpzHY99isFAالرامي14NoNo-03-2012ادلبجبل الزاويةمحمد درويش10037
درويش10038 الزاويةعدنان 2012ادلبجبل 03 14NoNoالراميhttp://youtu be/kpzHY99isFA http://youtu.be/kpzHY99isFAالرامي14NoNo-03-2012ادلبجبل الزاويةعدنان درويش10038
حنتوتين14NoNo-03-242012ادلبجبل الزاويةحسام شبيب10039
البارة14NoNo-03-342012ادلبجبل الزاويةاسماعيل حاج يونس10040
قعسكري منشق14YesNo-03-212012ادلبجبل الزاويةيوسف أسعد الدقس10041 ي
14NoNo-03-542012ادلبحسن عباس10042
14NoNo-03-222012ادلبمحمد أحمد خليل10043
14NoNo-03-182012ادلبعبدالمعطي غزال10044

ل 14NoNo-03-272012ادلبموسى ابراھيم10045
14NoNo-03-332012ادلبحسان احمد حسان10046
14NoNo-03-412012ادلبياسر التالوي10047
الشيخ10048 252012ادلبعبدالكريم 03 14NoNo 14NoNo-03-252012ادلبعبدالكريم الشيخ10048
14NoNo-03-612012ادلبمصطفى طه10049
14NoNo-03-292012ادلبرضوان سماق10050
14NoNo-03-372012ادلبعدنان القصير10051 ير
14NoNo-03-282012ادلببدر الدين الحمود10052
14NoNo-03-372012ادلبعمر بيطار10053
14NoNo-03-192012ادلبحازم ياسين10054

غ 14NoNo-03-442012ادلبوسام الصباغ10055
14NoNo-03-212012ادلبيوسف المن10056
14NoNo-03-302012ادلبحيدر صطوف10057
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http://youtu.be/NzVVuSEf3Qgوجدت جثته محروقة ومرمية باالراضي الزراعيه14NoNo-03-162012طفلادلبجبل الزاوية -  عين الروزمازن قنطار10058
http://youtu.be/NzVVuSEf3Qgوجدت جثته محروقة ومرمية باالراضي الزراعيه14NoNo-03-162012طفلادلبجبل الزاوية -  عين الروزأحمد أديب قنطار10059
http://youtu.be/NzVVuSEf3Qgوجدت جثته محروقة ومرمية باالراضي الزراعيه14NoNo-03-142012طفلادلبجبل الزاوية -  عين الروزخالد أديب قنطار10060
ال10061 زطف ال ة الزا لل 502012ا 03 14NNه ا الز اض اال ة قة ثته httت // t b /N VV SEf3Q http://youtu.be/NzVVuSEf3Qgوجدت جثته محروقة ومرمية باالراضي الزراعيه14NoNo-03-502012ادلبجبل الزاوية -  عين الروزمصطفى العون10061
14NoNo-03-352012ادلبمعرة النعمانحمدو القرمى10062
متأثر بجراحه14NoNo-03-2012طفلادلبمعرة مصرينمحمد خير علولو10063
الفرحات10064 جميل 14NoNo-03-2012ادلبحاسعبداللطيف 14NoNo-03-2012ادلبحاسعبداللطيف جميل الفرحات10064
فجرت سيارته من قبل االمن14NoNo-03-2012ادلبسراقبأسعد ھالل10065
14NoNohttp://youtu.be/MxncK2piV_8-03-2012ادلببنشمختار عصام الباشا10066
http://youtu.be/K_QT-59wfMoقتل على أيدي الشبيحه14NoNo-03-2012حمصباب السباعجعفر السوقي10067 pيعي y _
رصاص قناص14NoNo-03-2012حمصتل كلخأحمد جاسم الدرزي10068
14NoNo-03-2012حمصالقصورسمير مفلح10069
14NoNo-03-162012انثى - طفلةحمصالقصيرملكه محمود بلوط10070
100 ا1 ك 32012القأ 03 نا14 ل إل النز ل ا قتل طل) (ال لق ال الملقب (البطل) قتل وھو يحاول النزوح إلى لبنان14NoNo-03-352012حمصالقصيرمحمد أحمد كوسا10071

http://youtu.be/VvX27JFBU7Aأختطفه الجيش أمس وتمت تصفيته برصاصتين في الرأس14NoNo-03-2012حمصالقصيرعز الدين الحالق10072

جمرك10073 الصدر14NoNo-03-2012حمصالقصيرمصعب في متفجر ناري بطلق قنصه http://youtuتم be/ZdJqBCVY73g http://youtu.be/ZdJqBCVY73gتم قنصه بطلق ناري متفجر في الصدر14NoNo-03-2012حمصالقصيرمصعب جمرك10073
14NoNo-03-2012حمصالقصيرعدنان حراقي10074
14NoNo-03-2012حمصالقصيرخالد صالح عمار10075
14NoNo-03-2012حمصالقصيرأسامة زكريا10076
14NoNo-03-2012حمصالبياضةعبدهللا محمود جلمو10077
14NoNo-03-2012حمصالبياضةعدنان عبدالھادي10078
14NoNohttp://youtu.be/Cm1kuGg1xos-03-2012حمصالعدويةشھيد لم يعرف بعد10079

ل ال ال ةخال شال لف أ ة ل ق ال  المقيليبة(أبو وليد)14NoNo-03-2012ريف دمشقالكسوةخالد عبد العزيز الصليبي10080
14NoNo-03-2012ريف دمشقالكسوةعمار الناطور10081
14NoNo-03-2012ريف دمشقالكسوةأحمد بركات10082

أل ط http://youtu.be/AA7U7sWMYrEالناشط  برصاص األمن14NoNo-03-2012ريف دمشقدومامحمود صعب10083

الجندي المنشق قتل برصاص األمن في ادلب14YesNo-03-2012دمشقالمھاجريننضال زھوراتي10084
14NoNohttp://youtu.be/95AQZ2kU-Wo-03-2012حماةالحاضرأحمد راغب محناية10085
المجند14YesNo-03-202012حماةخطابمصطفى طه األحمد السطام10086
14NoNohttp://youtu.be/r_BauhabYr0-03-2012انثىحماةبريديجمريم محمد  سلوم10087
14NoNo-03-2012حماةقلعة المضيقغسان رموض10088
ط10089 الجلع جان الد د اح اإل ة اةط 2012ح 03 14NN 14NoNo-03-2012حماةطيبة اإلماممحمد الدوجان الجلعوط10089
14NoNo-03-2012حماةطيبة اإلمامحسين السيد محمد10090
14NoNo-03-2012حماةطيبة اإلماماحمد مليحان10091
االسود10092 اإلماممھاب 14NoNo-03-2012حماةطيبة و10092 ال ب  مھ إل 2012يب  03 14NoNo
14NoNo-03-2012حماةطيبة اإلمامعبدهللا الشريف10093
14NoNo-03-2012درعاالبلدأيھم قطيفان10094
14NoNo-03-2012درعاالبلدھاشم حمدي قطيفان10095

http://youtu.be/eQiwPmLKOWالعب كرة سلة سابق في نادي الشعلة14NoNo-03-2012درعاالبلدعليوي قطيفان10096
k

14NoNo-03-2012درعاالبلدأحمد فھد أبا زيد10097
زيد10098 أبا 14NoNo-03-2012درعاالبلدمحسن 14NoNo-03-2012درعاالبلدمحسن أبا زيد10098
14NoNo-03-2012درعاالبلدرامي أبا زيد10099
14NoNo-03-2012درعاالبلدخالد محمود فواز المحاميد10100
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14NoNo-03-2012درعاالبلدرامي ابراھيم فواز المحاميد10101
ھناك 7 شھداء لم يعرفوا وھم جنود منشقين تم إعدامھم14YesNo-03-2012درعامجھول الھوية10102
القصير14NoNo-03-2012درعااستشھد في حمصمحمد السمحيل10103
ضا10104 2012اأ 03 14NN 14NoNo-03-2012درعاأدھم ضاحي بجبوج10104
قضى على يد عصابات األمن14NoNo-03-2012حلبدار عزةعبدهللا محمود جلو10105
http://youtu.be/OL4O_bgDYy4استشھد تحت التعذيب14NoYes-03-2012حلباألتاربحمدي شعبان الجويني10106
الياس10107 علي ادلب14YesNo-03-2012الحسكةالھولمحمد في قتل منشق مجند مجند منشق قتل في ادلب14YesNo-03-2012الحسكةالھولمحمد علي الياس10107
رصاص االمن14NoNo-03-402012الالذقيةالحفةعاد سعيد10108
قرية بابنا14NoNo-03-302012الالذقيةالحفةغزوان شاكوش10109
قرية بابنا14NoNo-03-192012الالذقيةالحفةعبدالعظيم حمدو10110 م
14NoNo-03-2012حمصباب السباعحسان وليد شالل10111
http://youtu.be/rZgp_ucwLYsقتل على حاجز أمني14NoNo-03-212012ادلبمعرة النعمانمعاذ منذر رمضان10112
14NoNo-03-2012ريف دمشقدوماعبدالمجيد محمد عبدالغفار10113
ة10114 ال 2012ال 03 ا14 إ ت نشق ن ا ف ل ا ش ناك ھناك 7 شھداء لم يعرفوا وھم جنود منشقين تم إعدامھم14YesNo-03-2012درعامجھول الھوية10114
ھناك 7 شھداء لم يعرفوا وھم جنود منشقين تم إعدامھم14YesNo-03-2012درعامجھول الھوية10115
ھناك 7 شھداء لم يعرفوا وھم جنود منشقين تم إعدامھم14YesNo-03-2012درعامجھول الھوية10116
الھوية10117 إعدامھم14YesNo-03-2012درعامجھول تم منشقين جنود وھم يعرفوا لم شھداء 7 ھناك ھناك 7 شھداء لم يعرفوا وھم جنود منشقين تم إعدامھم14YesNo-03-2012درعامجھول الھوية10117
ھناك 7 شھداء لم يعرفوا وھم جنود منشقين تم إعدامھم14YesNo-03-2012درعامجھول الھوية10118
ھناك 7 شھداء لم يعرفوا وھم جنود منشقين تم إعدامھم14YesNo-03-2012درعامجھول الھوية10119
14NoNo-03-2012ريف دمشقدومامحمد منذر مراد10120

 ھناك 4 شھداء لم يتعرف عليھم اعتقلوا واعدموا ميدانيا •15NoNo-03-2012ادلبمجھول الھوية10121
ورميت جثثھم في مزرعة وادي خالد

الھوية10122  ھناك 4 شھداء لم يتعرف عليھم اعتقلوا واعدموا ميدانيا •15NoNo-03-2012ادلبمجھول
خال ا ة ف ثث ھوي10122 2012بجھول  03 15NoNoورميت جثثھم في مزرعة وادي خالد

 ھناك 4 شھداء لم يتعرف عليھم اعتقلوا واعدموا ميدانيا •15NoNo-03-2012ادلبمجھول الھوية10123
ورميت جثثھم في مزرعة وادي خالد

قتل أثناء محاولته النزوح ووجدت الجثة في محيط المدينة15NoNo-03-2012ادلبمجھول الھوية10124

/15NoNohttp://youtu.be-03-2012حمصالخالديةمحمد رفعت البصيص10125

اق10126 ق فاضل ةن ك اخت ات 452012ن 03 15NN تركي الجنسية  قتل اثناء توجھه الى العراق عبر سوريا على ى15NoNo-03-452012جنسيات اخرىتركيةحسن فاضل قوجاق10126 ي ق ى ھ ي ي
حاجز أمني ادلب

مجند منشق15YesNo-03-2012الحسكةالقامشليعيسى حسين عيسى10127
15NoNo-03-2012الرقةالبياطرةعلي البانسي10128

ة بعبوة ناسفة15NoNo-03-2012دير الزورالبوكمالياسر ادھم السلمان10129
بعبوة ناسفة15NoNo-03-2012دير الزورالبوكمالعرفات ذاكر الدبس10130
المھندس  متأثرا بجراحه15NoNo-03-2012حماةأحمد شعبان الخطاب10131
العمر10132 162012طفلحماةاسامة 03 15NoNoقناص رصاص رصاص قناص15NoNo-03-162012طفلحماةاسامة العمر10132
رصاص قناص15NoNo-03-162012طفلحماةبراء قرواني10133
رصاص قناص15NoNo-03-352012حماةمحمود قلعجي10134
15NoNo-03-172012طفلحماةطيبة اإلمامحمزة صفوان  المحمد10135 ن و مز إل يب
متاثرا بجراحه15NoNo-03-2012حماةطريق حلبأيوب مرعي من السفاف10136
15NoNohttp://youtu.be/dK1zTmFb-MI-03-132012طفلدرعاإنخلعمر ضاحي غازية10137
15NoNo-03-2012درعانوىمنيف فواز الجنادي10138
15NoNo-03-2012درعاطفسخير الدين البردان10139
http://youtu.be/yAeXY_jUiNkعسكري منشق15YesNo-03-2012حمصدير بعلبةمحمود محمد ديب ريس10140
15NoNo-03-2012ريف دمشققطنااسماعيل عبدالرحيم10141
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15NoNo-03-2012ريف دمشققطناخالد ممدوح عبدالرحيم10142
رصاص قناص15NoNo-03-2012ريف دمشقالضميراألستاذ عبدهللا الصايغ10143
15NoNo-03-2012ريف دمشقالضميرعلي وضحة10144
ف10145 ل ا شقالضا 212012ف 03 15NN 15NoNo-03-212012ريف دمشقالضميرمحمد اسماعيل سيف10145
15NoNo-03-2012ريف دمشقالضميراسماعيل جمعة10146
تحت التعذيب15NoYes-03-2012ريف دمشقالقلمون قرية بخعاأحمد صالح حمود10147
علي10148 خالد عرطوزمحمد دمشقجديدة 15NoNo-03-2012ريف 15NoNo-03-2012ريف دمشقجديدة عرطوزمحمد خالد علي10148
قتل ذبحا في الحجر االسود من قبل االمن15NoNo-03-2012ريف دمشقالكسوةفيصل عبدو10149
15NoNohttp://youtu.be/MQiTuxQCx-w-03-2012انثى - طفلادلبشھيدة طفلة10150
15NoNo-03-2012ادلبقاسم الكيالني10151 ي م
سلة الزھور15NoNo-03-2012ادلبجسر الشغورعز الدين أحمد حديد10152
15NoNohttp://youtu.be/0u4FpD4VfNw-03-2012ادلبقرية سحالفراس العطور10153
استھدفت سيارتھم وقلتو عند قرية كفريا15NoNo-03-2012ادلبجراء القصفخيرو سرميني10154
فن101 الق لا 2012ا 03 ا1 كف ة ق ن قلت ت ا ف ت ا استھدفت سيارتھم وقلتو عند قرية كفريا15NoNo-03-2012ادلبجراء القصفحمدو سرميني10155
استھدفت سيارتھم وقلتو عند قرية كفريا15NoNo-03-2012ادلبجراء القصفجميل قصاص10156
استھدفت سيارتھم وقلتو عند قرية كفريا15NoNo-03-2012ادلبجراء القصفتاج فاخرجي10157
المنصور10158 15NoNohttp://youtu-03-602012ادلبكفرنبلصبحية be/NZINAnqUyd8 15NoNohttp://youtu.be/NZINAnqUyd8-03-602012ادلبكفرنبلصبحية المنصور10158
http://youtu.be/ijPjV0HbWWUناشط15NoNo-03-332012ادلبكفرنبلعبدالمجيد عبدالكريم العثمان10159
15NoNo-03-272012ادلبكفرنبلأحمد علي تعتاع10160
15NoNo-03-2012ادلبكفرنبلعبدالرحمن األيوب10161
نقيب منشق استھدفت سيارته15YesNo-03-2012ادلبمعرة حرمةمعتز الجدوع10162
عسكري منشق استھدفت سيارته15YesNo-03-2012ادلبمعرة حرمةمحمد الشحود10163
عسكري منشق استشھد في قرية المعرة حرمة15YesNo-03-2012ادلبالفطيرةفاتح العدل10164

  مساعد أول منشق استشھد في قرية المعرة حرمة(ابومعتز)15YesNo-03-2012ادلبالفطيرةمحمد العدل10165

عسكري منشق استشھد في قرية المعرة حرمة15YesNo-03-2012ادلبالفطيرةمھنا عبدالرحمن10166
عوض10167 محمد شيخونعبدالحميد 2012ادلبخان 03 15NoNoقناص http://youtuرصاص be/anCx6FUrWOY http://youtu.be/anCx6FUrWOYرصاص قناص15NoNo-03-2012ادلبخان شيخونعبدالحميد محمد عوض10167
  وجدت جثته في أحد البساتين(العلوطة)15NoNo-03-2012ادلبكفرنبلأحمد السلوم10168

اعتقل واعدم ميدانيا ورميت الجثة في مزرعة وادي خالد15NoNo-03-262012ادلبعدنان خليل عبسي10169

اعتقل واعدم ميدانيا ورميت الجثة في مزرعة وادي خالد15NoNo-03-392012ادلبعز الدين خالد الخنوس10170

اسماعيل10171 علي خالد15NoNo-03-432012ادلبرضوان وادي مزرعة في الجثة ورميت ميدانيا واعدم اعتقل يل10171 ي ا وان  بر 432012ا 03 15NoNo ي زر وا ي  ج  ي ا ي ور ا ي م  ل وا ا

اعتقل واعدم ميدانيا ورميت الجثة في مزرعة وادي خالد15NoNo-03-212012ادلبعمار ياسر فياض10172

اعتقل واعدم ميدانيا ورميت الجثة في مزرعة وادي خالد15NoNo-03-292012ادلبتامر عبدالمعطي بيطار10173

اعتقل واعدم ميدانيا ورميت الجثة في مزرعة وادي خالد15NoNo-03-352012ادلبضياء حازم تركي10174

اعتقل واعدم ميدانيا ورميت الجثة في مزرعة وادي خالد15NoNo-03-332012ادلببدرالدين طارق دياب10175

جبس10176 أحمد خالد15NoNo-03-442012ادلبسعد وادي مزرعة في الجثة ورميت ميدانيا واعدم اعتقل اعتقل واعدم ميدانيا ورميت الجثة في مزرعة وادي خالد15NoNo-03-442012ادلبسعد أحمد جبس10176

اعتقل واعدم ميدانيا ورميت الجثة في مزرعة وادي خالد15NoNo-03-272012ادلبعبدالكريم ھاشم حمود10177
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اعتقل واعدم ميدانيا ورميت الجثة في مزرعة وادي خالد15NoNo-03-542012ادلبناصر حسين العبدهللا10178

عبدو10179 ابراھيم خالد15NoNo-03-282012ادلبباسل وادي مزرعة في الجثة ورميت ميدانيا واعدم اعتقل و10179 ب يم  بر ل  282012بب 03 15NoNo ي زر و ي  ج  ي  ي ور ي م  ل و

اعتقل واعدم ميدانيا ورميت الجثة في مزرعة وادي خالد15NoNo-03-342012ادلبھشام لطوف الكردي10180

اعتقل واعدم ميدانيا ورميت الجثة في مزرعة وادي خالد15NoNo-03-292012ادلبوائل عثمان الطعان10181

اعتقل واعدم ميدانيا ورميت الجثة في مزرعة وادي خالد15NoNo-03-532012ادلببركات يحيى احمد10182

اعتقل واعدم ميدانيا ورميت الجثة في مزرعة وادي خالد15NoNo-03-272012ادلبادريس عبادة السويد10183

قدور10184 ياسين خالد15NoNo-03-402012ادلبعبدهللا وادي مزرعة في الجثة ورميت ميدانيا واعدم اعتقل ور10184 ين  402012بب ي 03 15NoNo ي زر و ي  ج  ي  ي ور ي م  ل و

اعتقل واعدم ميدانيا ورميت الجثة في مزرعة وادي خالد15NoNo-03-282012ادلبمصعب حسون معمار10185

اعتقل واعدم ميدانيا ورميت الجثة في مزرعة وادي خالد15NoNo-03-202012ادلبفؤاد نضال البدوي10186

اعتقل واعدم ميدانيا ورميت الجثة في مزرعة وادي خالد15NoNo-03-242012ادلبمحمود درويش بطل10187

 ھناك 4 شھداء لم يتعرف عليھم اعتقلوا واعدموا ميدانيا •15NoNo-03-2012ادلبمجھول الھوية10188
ورميت جثثھم في مزرعة وادي خالد

غفير10189 المدينة15NoNo-03-2012ادلبأنس محيط في الجثة ووجدت النزوح محاولته أثناء قتل ير10189 س  بأ 2012ا 03 15NoNoي ي ا ي  ج  زوح ووج ا و ا ء  ل أ

قتل أثناء محاولته النزوح ووجدت الجثة في محيط المدينة15NoNo-03-2012ادلبأحمد غفير10190

قتل أثناء محاولته النزوح ووجدت الجثة في محيط المدينة15NoNo-03-2012ادلبياسر غرير10191

قتل أثناء محاولته النزوح ووجدت الجثة في محيط المدينة15NoNo-03-2012ادلبشقيق ياسر غرير10192

قتل أثناء محاولته النزوح ووجدت الجثة في محيط المدينة15NoNo-03-2012ادلبعلي مبيض10193

مبيض10194 علي المدينة15NoNo-03-2012ادلبابن محيط في الجثة ووجدت النزوح محاولته أثناء قتل قتل أثناء محاولته النزوح ووجدت الجثة في محيط المدينة15NoNo-03-2012ادلبابن علي مبيض10194

قتل أثناء محاولته النزوح ووجدت الجثة في محيط المدينة15NoNo-03-2012ادلباالبن االخر لعلي مبيض10195

قتل أثناء محاولته النزوح ووجدت الجثة في محيط المدينة15NoNo-03-2012ادلبغياث مصطفى حسينو10196

قتل أثناء محاولته النزوح ووجدت الجثة في محيط المدينة15NoNo-03-2012ادلبشقيق غياث مصطفى حسينو10197

قتل أثناء محاولته النزوح ووجدت الجثة في محيط المدينة15NoNo-03-2012ادلبمجھول الھوية10198

15NoNohttp://youtu.be/lBXOC2oBCus-03-2012حمصكرم الزيتونعالء الحموي10199
  حي الفضل(ابو نضال)15NoNo-03-2012ريف دمشقجديدة عرطوزمحمد مصطفى التراكي10200
استشھد في جديدة عرطوز حي الفضل15NoNo-03-2012ريف دمشقالمزةمحمد عتمة10201
15NoNo-03-322012درعانوىمنيف الجندي10202
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http://youtu.be/mjORz5ylKBwطلقة بالرأس15NoNo-03-2012انثى - طفلةحماةحي مشاع االربعينشھيدة طفلة10203
 قتلت أثناء محاولتھا النزوح من الحي(االم )16NoNo-03-2012حماةالحميديةمجھولة الھوية10204
قتلت أثناء محاولتھا النزوح من الحي16NoNo-03-2012حماةالحميديةلم يصل اسمه ( االب)10205

3 ا ا ال النز ا لت ا أثنا قتلت ش  شھور  قتلت أثناء محاولتھا النزوح من الحي مع امھا 16NoNo3-03-12012طفلة - انثىحماةالحميديةمجھولة الھوية10206
المجھولة

16NoNo-03-2012طفلحماةاألربعينطفل لم يصل اسمه10207
اسمه10208 يصل لم 16NoNo-03-2012طفلحماةاألربعينطفل 16NoNo-03-2012طفلحماةاألربعينطفل لم يصل اسمه10208
http://youtu.be/JWfZXX6eJS4نقيب منشق16YesNo-03-2012حماةقرية الجيدمھند ديوب10209
16NoNohttp://youtu.be/iss23v6U-HY-03-2012حمصالخالديةمصطفى الخاووج10210
16NoNo-03-2012حمصالخالديةبرھان الشامي10211 ي
http://youtu.be/q4O0Rcq5Dxoجرء القصف16NoNo-03-42012طفلحمصالرستنسمير فطرواي10212
16NoNohttp://youtu.be/32sgAi0LpYo-03-2012حمصقلعة الحصنجمال جميل الكردي10213
16NoNo-03-2012حمصالغوطةلم يصل اسمه10214

ه ا ل ال الش httة // t b /2JOUA DBHEI 16NoNohttp://youtu.be/2JOUAxDBHEI-03-2012حمصجورة الشياحلم يصل اسمه10215
16NoNo-03-2012درعامجند منشقمھاجر غازي ابو زيد10216
رصاص قناص16NoNo-03-2012درعاالكرك الشرقيمحمد حسين ماجد السكري10217
خليفة10218 محمد الشرقيقاسم قناص16NoNo-03-2012درعاالكرك رصاص رصاص قناص16NoNo-03-2012درعاالكرك الشرقيقاسم محمد خليفة10218
تحت التعذيب16NoYes-03-2012درعاماھر محمد فوزي الكور10219
تحت التعذيب16NoYes-03-2012درعاغباغبعمر اسماعيل شرف10220
16NoNo-03-2012دير الزوركناماتعمر دحام الصكر10221 م
16NoNo-03-2012الحسكةحي المفتيادريس احمد رشو10222
مجند حاول االنشقاق فقتل في حمص16YesNo-03-2012الحسكةجايز عراك محمض الشمري10223
كردي األصل16NoNo-03-2012الرقةقحطان السيد أحمد10224

نا ال قةطف ال 16NoNo-03-2012الرقةمصطفى الزنا10225
16NoNo-03-2012الرقةمصطفى العبود10226
16NoNo-03-2012الرقةمن ال الھنداوي10227
البيطار10228 ال 2012الرقةمن 03 16NoNo 16NoNo-03-2012الرقةمن ال البيطار10228
كردي االصل16NoNo-03-2012الرقةابن أدھم كور سمو10229
16NoNo-03-2012الرقةمحمود الفاضل10230
16NoNo-03-42012طفلالرقةحمد خالد الجرداوي10231 ي

http://youtu.be/6SRbvUFmXkkلم يتمكن من إسعافه16NoNo-03-2012طفلادلبطفل لم يعرف بعد10232

حي الفضل   متاثرا بجراحه16NoNo-03-162012طفلريف دمشقجديدة عرطوزأحمد عمر عودة10233
ه10234 ا ف ع ل زطفل ط ع دة شقجد د 2012طفلف 03 16NNاحه ج تاث الفضل ح حي الفضل  متاثر بجراحه16NoNo-03-2012طفلريف دمشقجديدة عرطوزطفل لم يعرف اسمه10234
16NoNo-03-2012الالذقيةالحفةحسام ابراھيم عبدالوھاب10235
مساعد أول قضى بتفجير دمشق16YesNo-03-2012ريف دمشقرنكوسأحمد تيسير شما10236
نمورة10237 ابراھيم أحمد البيضةمحمود دمشق17NoNo-03-2012طرطوسبانياس تفجير في قتل ور10237 يم  بر بيو   س  ي وسب 2012ر 03 17NoNoق جير  ي  ل 
ناشط استھدف بكمين17NoNo-03-2012درعاإنخلعبدالسالم نواف الفروان10238
رقيب منشق17YesNo-03-2012درعاالجيزةأحمد ابراھيم الحمود10239
تحت التعذيب17NoYes-03-702012ادلبجبل الزاوية بليونمحمد األحمد10240
متاثرا بجراحه17NoNo-03-2012ادلبجبل الزاوية فركيامحمد علي العوض10241
مجند منشق17YesNo-03-2012ادلبجبل الزاوية  بلشونأحمد خير الدين الخطيب10242
http://youtu.be/_6NxHDNtlCAمجند منشق17YesNo-03-2012ادلبجبل الزاوية بلشونمصطفى خير الدين الخطيب10243
اد10244 ال د ن ةأ 2012اةالت 03 17YNادل ف قتل نشق ق رقيب منشق قتل في ادلب17YesNo-03-2012حماةالتريمسةأيمن محمود الحماد10244
رقيب منشق قتل في ادلب17YesNo-03-2012حماةالتريمسةعبدهللا عبدالقادر الديري10245
17NoNohttp://youtu.be/5MYeUk9qfpI-03-2012حماةقلعة المضيقخالد عبدالعزيز السعيد10246
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http://youtu.be/OJYej-2pWbkالطفل  تحت التعذيب وسرقت أعضاءه17NoYes-03-152012طفلحمصالرستنأحمد عبدهللا أباظ10247
متاثرا جراحه17NoNo-03-2012حمصالرستنسليمان سعد الدين10248
http://youtu.be/Tn1NxIqCbt0الحاج  رصاص قناص17NoNo-03-2012حمصالرستنعبدهللا محمد بريزق10249
ش10250 اال الال 2012ا 03 17NNhtt // t b /iSNLbf E Q 17NoNohttp://youtu.be/iSNLbfmErvQ-03-2012حمصباب الھودجمال االبش10250
17NoNo-03-2012حمصالقصيرعصام نزال الحساني10251
17NoNohttp://youtu.be/3QWk68ap-Gk-03-2012حمصباب السباعمصطفى الشيخ ورق10252
الراضي10253 التشييع17NoNo-03-182012الرقةرعد أثناء استشھد استشھد أثناء التشييع17NoNo-03-182012الرقةرعد الراضي10253
استشھد أثناء التشييع17NoNo-03-142012طفلالرقةراضي حمدان الراضي10254
استشھد أثناء التشييع17NoNo-03-2012الرقةمحمد ابراھيم الخالد10255
استشھد أثناء التشييع17NoNo-03-2012الرقةعبدالعظيم عبدالكريم البليخ الشالش10256 خ م عم
استشھد أثناء التشييع17NoNo-03-212012الرقةرميلةمحمد العلي الصالح الجاسم10257
استشھد أثناء التشييع17NoNo-03-2012الرقةأحمد الغرو10258
استشھد أثناء التشييع17NoNo-03-2012الرقةمصطفى العبد النجم10259
الخلف10260 ة قةل 2012ال 03 التش1 أثنا تش ا استشھد أثناء التشييع17NoNo-03-2012الرقةعلي جمعة الخلف10260

17NoNo-03-2012انثىحمصالرفاعيياسمين سليمة ( االم)10261
جثة من بين 24  من حي الرفاعي تم إعدامھم في 2012-3-12 
 وقد كشف عنھا الطبيب للحي والجثث ألربع عوائل  وقد نجى 

طفل اسمه عمر ابن الشھيدة عذارى القراش

ن)10262 (اال فاعھاء 2012صال 03 17NN
جثة من بين 24  من حي الرفاعي تم إعدامھم في 2012-3-12 

ن قد ائل ع ع أل ثث ال لل الط عنھا كشف قد (االبن)10262  وقد كشف عنھا الطبيب للحي والجثث ألربع عوائل  وقد نجى 17NoNo-03-2012حمصالرفاعيبھاء
طفل اسمه عمر ابن الشھيدة عذارى القراش

2012-3-12 في إعدامھم تم الرفاعي حي من 24 بين من جثة
17NoNo-03-2012انثىحمصالرفاعيماريا (االبنة)10263

 2012 3 ي 12 ھم  م إ ي  ر ي  ن  ن بين 24   ج 
 وقد كشف عنھا الطبيب للحي والجثث ألربع عوائل  وقد نجى 

طفل اسمه عمر ابن الشھيدة عذارى القراش

17NoNo-03-2012حمصالرفاعيغنام الغنام10264
جثة من بين 24  من حي الرفاعي تم إعدامھم في 2012-3-12 
 وقد كشف عنھا الطبيب للحي والجثث ألربع عوائل  وقد نجى 

طفل اسمه عمر ابن الشھيدة عذارى القراش

17NoNo-03-2012انثىحمصالرفاعيزوجة غنام الغنام10265
جثة من بين 24  من حي الرفاعي تم إعدامھم في 2012-3-12 
 وقد كشف عنھا الطبيب للحي والجثث ألربع عوائل  وقد نجى 

القراش عذارى الشھيدة ابن عمر اسمه طفل اسمه عمر ابن الشھيدة عذارى القراشطفل

17NoNo-03-2012حمصالرفاعيمجھول الھوية10266
جثة من بين 24  من حي الرفاعي تم إعدامھم في 2012-3-12 
 وقد كشف عنھا الطبيب للحي والجثث ألربع عوائل  وقد نجى 

طفل اسمه عمر ابن الشھيدة عذارى القراش

فاال10267 2012ال 03 17NN
جثة من بين 24  من حي الرفاعي تم إعدامھم في 2012-3-12 

ن ق ائل أل ثث ال لل الط ا ن كشف ق  وقد كشف عنھا الطبيب للحي والجثث ألربع عوائل  وقد نجى 17NoNo-03-2012حمصالرفاعيميسر العبد10267
طفل اسمه عمر ابن الشھيدة عذارى القراش

2012-3-12 في إعدامھم تم الرفاعي حي من 24 بين من جثة
17NoNo-03-2012انثىحمصالرفاعيزوجة ميسر العبد10268

جثة من بين 24  من حي الرفاعي تم إعدامھم في 2012-3-12 
 وقد كشف عنھا الطبيب للحي والجثث ألربع عوائل  وقد نجى 

طفل اسمه عمر ابن الشھيدة عذارى القراش
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17NoNo-03-2012حمصالرفاعيابن مسير العبد10269
جثة من بين 24  من حي الرفاعي تم إعدامھم في 2012-3-12 
 وقد كشف عنھا الطبيب للحي والجثث ألربع عوائل  وقد نجى 

القراش عذارى الشھيدة ابن عمر اسمه شطفل ر رى  ھي  بن  ر  ل  

17NoNo-03-2012حمصالرفاعيفرحان العبد10270
جثة من بين 24  من حي الرفاعي تم إعدامھم في 2012-3-12 
 وقد كشف عنھا الطبيب للحي والجثث ألربع عوائل  وقد نجى 

طفل اسمه عمر ابن الشھيدة عذارى القراش

العبد10271 حان ف فاعزوجة صال 2012انثح 03 17NN
جثة من بين 24  من حي الرفاعي تم إعدامھم في 2012-3-12 
نج وقد عوائل بع أل والجثث للح الطبيب عنھا كشف وقد  وقد كشف عنھا الطبيب للحي والجثث ألربع عوائل  وقد نجى 17NoNo-03-2012انثىحمصالرفاعيزوجة فرحان العبد10271

طفل اسمه عمر ابن الشھيدة عذارى القراش

2012-3-12 في إعدامھم تم الرفاعي حي من 24 بين من جثة
17NoNo-03-2012حمصالرفاعياالبن الثاني لفرحان العبد10272

 2012 3 ي 12 ھم  م إ ي  ر ي  ن  ن بين 24   ج 
 وقد كشف عنھا الطبيب للحي والجثث ألربع عوائل  وقد نجى 

طفل اسمه عمر ابن الشھيدة عذارى القراش

17NoNo-03-2012حمصالرفاعية عذارى القراش10273
جثة من بين 24  من حي الرفاعي تم إعدامھم في 2012-3-12 
 وقد كشف عنھا الطبيب للحي والجثث ألربع عوائل  وقد نجى 

طفل اسمه عمر ابن الشھيدة عذارى القراش

17NoNo-03-2012حمصالرفاعيمازن محمد العبد10274
جثة من بين 24  من حي الرفاعي تم إعدامھم في 2012-3-12 
 وقد كشف عنھا الطبيب للحي والجثث ألربع عوائل  وقد نجى 

القراش عذارى الشھيدة ابن عمر اسمه راشطفل ارى ا ة  ھي ر ابن ا ل ا 

17NoNo-03-2012حمصحوارينفرحان عطية10275
جثة من بين 24  من حي الرفاعي تم إعدامھم في 2012-3-12 
 وقد كشف عنھا الطبيب للحي والجثث ألربع عوائل  وقد نجى 

طفل اسمه عمر ابن الشھيدة عذارى القراش

ة10276 ط ا ف 2012اا 03 17NN
جثة من بين 24  من حي الرفاعي تم إعدامھم في 2012-3-12 

ن ق ائل أل ثث ال لل الط ا ن كشف ق  وقد كشف عنھا الطبيب للحي والجثث ألربع عوائل  وقد نجى 17NoNo-03-2012حمصحوارينابن فرحان عطية10276
طفل اسمه عمر ابن الشھيدة عذارى القراش

2012-3-12 في إعدامھم تم الرفاعي حي من 24 بين من جثة
17NoNo-03-2012حمصالرفاعياالبن االول لفرحان العبد10277

جثة من بين 24  من حي الرفاعي تم إعدامھم في 2012-3-12 
 وقد كشف عنھا الطبيب للحي والجثث ألربع عوائل  وقد نجى 

طفل اسمه عمر ابن الشھيدة عذارى القراش

الھوية10278 الزورمجھول 2012دير 03 18YesNoوقتلھ محاصرتھ ت منشقين http://youtuمجندين be/hPJ2nKNrG7Q http://youtu.be/hPJ2nKNrG7Qمجندين منشقين تم محاصرتھم وقتلھم18YesNo-03-2012دير الزورمجھول الھوية10278
http://youtu.be/hPJ2nKNrG7Qمجندين منشقين تم محاصرتھم وقتلھم18YesNo-03-2012دير الزورمجھول الھوية10279
http://youtu.be/hPJ2nKNrG7Qمجندين منشقين تم محاصرتھم وقتلھم18YesNo-03-2012دير الزورمجھول الھوية10280
الھوية10281 الزورمجھول وقتلھم18YesNo-03-2012دير محاصرتھم تم منشقين http://youtu.be/hPJ2nKNrG7Qمجندين ھوي10281 زورجھول  2012ير  03 18YesNoھم ھم و ر م  ين  ين  http://youtu.be/hPJ2nKNrG7Qج
http://youtu.be/hPJ2nKNrG7Qمجندين منشقين تم محاصرتھم وقتلھم18YesNo-03-2012دير الزورمجھول الھوية10282
http://youtu.be/hPJ2nKNrG7Qمجندين منشقين تم محاصرتھم وقتلھم18YesNo-03-2012دير الزورمجھول الھوية10283
http://youtu.be/hPJ2nKNrG7Qمجندين منشقين تم محاصرتھم وقتلھم18YesNo-03-2012دير الزورمجھول الھوية10284
http://youtu.be/hPJ2nKNrG7Qمجندين منشقين تم محاصرتھم وقتلھم18YesNo-03-2012دير الزورمجھول الھوية10285
http://youtu.be/hPJ2nKNrG7Qمجندين منشقين تم محاصرتھم وقتلھم18YesNo-03-2012دير الزورمجھول الھوية10286
http://youtu.be/hPJ2nKNrG7Qمجندين منشقين تم محاصرتھم وقتلھم18YesNo-03-2012دير الزورمجھول الھوية10287
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18NoNohttp://youtu.be/DwiuwdT78A0-03-2012ادلبكفرنبلرجب نايف الدامور10288

18NoNohttp://youtu.be/HFwMhNM3Ru-03-2012درعاالبلدمؤيد حسين المصري10289
g

البراق10290 دمشقالقلمونحسن 2012ريف 03 18NoNoجراجير جراجير18NoNo-03-2012ريف دمشقالقلمونحسن البراقي10290
قرية الصرخة ( بخعا ) وجدت جثته قرب القرية18NoNo-03-2012ريف دمشقالقلمونأحمد صالح حمود10291
18NoNo-03-2012ريف دمشققطناأحمد جاموس10292
http://youtu.be/igchsruYOgAبطلق ناري اثناء أقتحام القرية18NoNo-03-2012درعاسحم الجوالنأبراھيم محمد جمال الزامل10293 ز ج يم نبر جو ريرم م ري ق pب y g g
تم أطالق النار عليه أثناء عبور الطريق18NoNo-03-2012درعاداعلنزار يوسف محمود الكناكري10294
عاما تم ذبحه عل يد عصابات األمن 18NoNo21-03-2012حمصالحولة تلدھباحمد موفق االسبر10295
جراء القصف18NoNo-03-2012طفلة - انثىحمصتلبيسةنادية ياسر الصويص10296
18NoNo-03-2012طفلحمصالقصيرعمران برھان ادريس10297
18NoNo-03-2012طفلحمصالقصيرفادي موسى شيحان10298
18NoNohttp://youtu.be/gi6sUVj11tc-03-2012حمصالخالديةناجي خليفة10299
عبدالحميد10300 محمد 2012حمصالرستنأمجد 03 18YesNoمنشق http://youtuنقيب be/C5liEeGzmcw http://youtu.be/C5liEeGzmcwنقيب منشق18YesNo-03-2012حمصالرستنأمجد محمد عبدالحميد10300
18NoNo-03-2012حمصباب السباعمحمد رأفت النائب10301
المجند18YesNo-03-2012حماةقرية خنيزيرمصطفى ابراھيم10302

ن10303 دال ع ن عل ناعةد الزال 352012د 03 18NNhttp://youtu be/q 0Sm3FHQFc 18NoNohttp://youtu.be/q_0Sm3FHQFc-03-352012دير الزورالصناعةمحمد علي حسين عبدالرحمن10303

18NoNo-03-2012دير الزورغازي العليوي10304
جندي منشق18YesNo-03-2012دير الزوررافد رجب الجابر10305
ا10306 ال اھ الزا 2012د 03 18YNنشق ند جندي منشق18YesNo-03-2012دير الزورابراھيم الجابر10306
جندي منشق18YesNo-03-2012دير الزورابراھيم أحمد الحمود10307
http://youtu.be/hPJ2nKNrG7Qمجندين منشقين تم محاصرتھم وقتلھم18YesNo-03-2012دير الزورمجھول الھوية10308
يونس10309 حاج فوزي 18NoNo-03-2012ادلبمرعياناحمد 18NoNo-03-2012ادلبمرعياناحمد فوزي حاج يونس10309
18NoNo-03-2012ادلبمرعيانعالء جميل رحمون10310
18NoNo-03-142012طفلادلبمرعيانمحمد توفيق رحال10311
18NoNo-03-2012ادلبطعومنزار خالد كعدي10312
18NoNo-03-2012ادلببنشمحمد عبد اللطيف عساف10313
18NoNo-03-2012ادلبمعرة النعمانمحمد القورمة10314
18NoNo-03-2012ادلبكفريحمولعالء منصور الحجي10315
ال10316 اال لا 2012ا 03 18NYذ الت ت ت تحت التعذيب18NoYes-03-2012ادلباريحاعبدالرحمن العبدو10316
تحت التعذيب18NoYes-03-2012ادلباريحامحمد صباغ10317
تحت التعذيب18NoYes-03-2012ادلباريحايوسف محلوب10318
القدي10319 عمر الزاويةاحمد الجوز18NoNo-03-2012ادلبجبل اورم اورم الجوز18NoNo-03-2012ادلبجبل الزاويةاحمد عمر القدي10319
اورم الجوز18NoNo-03-2012ادلبجبل الزاويةلؤي ابراھيم دباك10320
18NoNohttp://youtu.be/3BUPTcdrA-Y-03-2012حلبتل رفعتمحمد امين عثمان10321
http://youtu.be/cKVHIuim3Mwpتحت التعذيب18NoNo-03-2012حلبتل رفعتاحمد محمد سعيد خطيب10322 y
18NoNo-03-2012حلباعزازمحمود حسين10323
18NoNo-03-2012حلبسحارةحسان ھالل10324
خطف وقتل18NoNo-03-292012ريف دمشقالمعضميةمحمد عبدالرزاق الصغير10325
ا10326 ال شقطناأ 2012ف 03 ذ19 الت ت ذ كتفه ه حرق وجھه وكتفه وعذب   تحت التعذيب19NoNo-03-2012ريف دمشققطنامأمون الجاموس10326
رفض إطالق النار على المدنين  في الرقة19NoNo-03-2012ريف دمشققطنارياض عوضة10327
19NoNohttp://youtu.be/wgBnP3qgdyA-03-2012ريف دمشقدوماعمر خليل الطوخي10328
قرقاش10329 شيخون19NoNo-03-2012حلبعندانجھاد خان ادلب في استشھد استشھد في ادلب خان شيخون19NoNo-03-2012حلبعندانجھاد قرقاش10329
19NoNo-03-2012حلباألتاربمحسن محمد كامل10330
استشھد في األتارب19NoNo-03-2012حلبإبينخالد يحيى محمد علي10331
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http://youtu.be/IxVKsYUr1Icاستشھد نتيجة قصف الحي بالھاون19NoNo-03-2012حمصالخالديةشجاع عبارة10332
رصاص قناص19NoNo-03-2012حمصدير بعلبةحسان عبدالعزيز الناصر10333
19NoNo-03-2012حمصالوعرمحمد فؤاد جمران10334
ة10335 ا ال 2012تة 03 19NNشق اكات االشت ف تش ا استشھد في االشتباكات بدمشق19NoNo-03-2012حمصتدمرجمعة السارة10335
استشھد في االشتباكات بدمشق19NoNo-03-2012حمصتدمرعبدالفتاح الشيخ الزعبي10336
برصاص قناصة19NoNo-03-2012ادلبخان شيخونمحمد زياد رحمون10337
بريش10338 محمد النعمانأحمد 19NoNo-03-2012ادلبمعرة 19NoNo-03-2012ادلبمعرة النعمانأحمد محمد بريش10338
19NoNo-03-2012انثىدرعاداعلألما أحمد العاسمي10339
19NoNohttp://youtu.be/p9DeFlRiJzI-03-2012درعاكفر شمسأحمد لورنس البشير10340
19NoNo-03-2012درعابصرى الشامابراھيم السمارة المقداد10341 مم
19NoNohttp://youtu.be/EAWAX9I3mzY-03-2012درعابصرى الشاماحمد الغثيان المقداد10342
19NoNo-03-2012درعابصرى الشامموسى الدوس10343
19NoNo-03-2012درعاصمادأحمد الصمادي10344
قن1034 ةن اش 2012الزال 03 19htt // t b /f42HN 7Ef0A 19NoNohttp://youtu.be/f42HNw7Ef0A-03-2012دير الزورالھاشميةعدي منير قنير10345
19NoNohttp://youtu.be/14gkIygAgK8-03-2012حماةاللطامنةشھيد لم يعرف بعد10346
19NoNo-03-2012حماةجنوب الملعبحسن خضير10347
أباظ10348 ال الملعبمن 19NoNo-03-2012حماةجنوب 19NoNo-03-2012حماةجنوب الملعبمن ال أباظ10348
19NoNo-03-2012الحسكةقامشلي تل حميسمحمود العلي10349
19NoNo-03-2012دير الزورعبدالمنعم خلف المحمد البرجس10350
19NoNo-03-2012دير الزورمحمود خلف المحمد البرجس10351
19NoNo-03-2012دير الزورعبدهللا خلف المحمد البرجس10352
19NoNo-03-2012دير الزورماھر العاكف10353
19NoNo-03-2012دير الزورعقبة اليونس10354

الخ الف 19NoNo-03-2012دير الزوريوسف الخميس10355
19NoNo-03-2012دير الزورجندي منشقابراھيم أحمد الحمود10356
19NoNo-03-2012دير الزورغازي العليوي10357
قدادو10358 بشير دمشقحرستاغسان 2012ريف 03 19NoNohttp://youtu be/CVRPfYwJ45c 19NoNohttp://youtu.be/CVRPfYwJ45c-03-2012ريف دمشقحرستاغسان بشير قدادو10358
19NoNo-03-502012انثىحماةعائشة غزال10359

19NoNohttp://youtu.be/q_0Sm3FHQFc-03-352012دير الزورالصناعةمحمد علي حسين عبدالرحمن10360

المجند  (ابو عرب)   استشھد في دير الزور19YesNo-03-2012حلبمحمد غياث السندة10361
المجند استشھد في دير الزور19YesNo-03-2012الالذقيةعالء بليلو10362
البويضة الشرقية   خطف وقتل19NoNo-03-2012حمصالقصيرعبداللطيف الوزير10363
قبج10364 باعن ال صبا 2012ح 03 19NN 19NoNo-03-2012حمصباب السباعنور قبجي10364
http://youtu.be/yqTnQmLdclIواحد من أربعة شھداء لم تعرف ھوياتھم20NoNo-03-2012حمصباب ھودمجھول الھوية10365
http://youtu.be/yqTnQmLdclIواحد من أربعة شھداء لم تعرف ھوياتھم20NoNo-03-2012حمصباب ھودمجھول الھوية10366
الھوية10367 ھودمجھول ھوياتھم20NoNo-03-2012حمصباب تعرف لم شھداء أربعة من http://youtu.be/yqTnQmLdclIواحد ھوي10367 وجھول  ب  2012صب 03 20NoNoھم وي ر  م  ء  ھ رب  ن  http://youtu.be/yqTnQmLdclIو 
http://youtu.be/yqTnQmLdclIواحد من أربعة شھداء لم تعرف ھوياتھم20NoNo-03-2012حمصباب ھودمجھول الھوية10368
20NoNo-03-112012طفلحمصباب السباعأحمد طالل الدروبي10369
حسن بضم الحاء (بمعنى الجمال) - رصاص قناص20NoNo-03-2012انثىحمصالقصورُحسن مشارقة10370
20NoNo-03-2012حمصالبياضةعمار بكور10371
20NoNo-03-622012حمصباب السباعمحمد طالل الدروبي10372
20NoNo-03-332012حمصباب السباعغازي طالل الدروبي10373
الد10374 طالل د اعأ ال 112012طفلا 03 20NN 20NoNo-03-112012طفلحمصباب السباعأحمد طالل الدروبي10374
20NoNo-03-232012حمصباب السباعممدوح طالل الدروبي10375
تحت التعذيب20NoYes-03-512012حمصالبياضةماھر الناصر10376
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20NoNohttp://youtu.be/L5D5EGKULXw-03-2012حمصباب السباعمجھول الھوية10377

20NoNo-03-2012حمصباب السباععبدالفتاح قمحية10378
دباغ10379 السباععماد 2012حمصباب 03 20NoNo 20NoNo-03-2012حمصباب السباععماد دباغ10379
رصاص قناص20NoNo-03-222012حمصباب السباعھدوان طرابلسي10380
رصاص قناص20NoNo-03-2012حمصباب السباععماد تنورة10381
http://youtu.be/DkIZاستشھد في الخالدية20NoNo-03-2012حمصباب السباعمحمد عيد شوفان10382 8Crx0 ن و عي ب ب يصب ي pھ y __

http://youtu.be/PyS6RmUU3Y0نتيجة القصف20NoNo-03-2012طفلحمصالخالديةاحمد الالظى10383

http://youtu.be/gXzfu7fDE1Qنتيجة القصف20NoNo-03-2012حمصالخالديةيوسف جمال الدين عبارة10384
قط10385ّ ةطف 2012الخالد 03 20NNف الق ة httنت // t b /dTDfF BWL http://youtu.be/dTDfFqyBWLcنتيجة القصف20NoNo-03-2012حمصالخالديةمصطفى قطيع10385
http://youtu.be/n5Ml7pygk8Iنتيجة القصف20NoNo-03-2012حمصالخالديةمحمد معال عمار10386
http://youtu.be/tqTpmioOVVsنتيجة القصف20NoNo-03-2012حمصالخالديةعبدالناصر عبدالرحمن الشيخ عثمان10387
العوض10388 القصف20NoNo-03-2012حمصالخالديةعبدالكريم نتيجة 2012حمصالخالديةعبدالكريم العوض10388 03 20NoNoنتيجة القصف
http://youtu.be/QB_6447wpmwنتيجة القصف20NoNo-03-2012حمصالخالديةعماد الطماس10389
http://youtu.be/T7RwqsBjwJoنتيجة القصف20NoNo-03-2012حمصالخالديةمن ال رفاعي10390
http://youtu.be/bep6GB-e2l0نتيجة القصف20NoNo-03-2012حمصالخالديةحمزة السعود10391
http://youtu.be/1Sc4pkgf73Qاستشھد في الخالدية20NoNo-03-2012حمصالحميديةعبدالرحمن أورفلي10392

http://youtu.be/LEDEGUW8ROأصابة بالعنق20NoNo-03-2012انثى - طفلةحمصالقصورأبرار عبد الصمد10393
s

كروما10394 2012حمصالقصورعالء 03 20NoNo 20NoNo-03-2012حمصالقصورعالء كروما10394
http://youtu.be/T7RwqsBjwJoقناص المديرية20NoNo-03-2012حمصالغوطةعدي رحيمة10395
20NoNohttp://youtu.be/0Vjm7cfWxkI-03-2012حمصباب ھودعبدالمعين غزول10396
نتيجة القصف20NoNo-03-2012انثىحمصالرستنرويدا موسى  طقطق10397 ق ى يىي
نتيجة القصف20NoNo-03-2012حمصالرستنموسى طقطق10398
http://youtu.be/tUQBHUuUyz8نتيجة القصف20NoNo-03-2012انثىحمصالرستنفاطمة خالد طقطق10399
20NoNo-03-2012دير الزورالخريطةياسين أحمد مال شعيبي10400

ة 20NoNo-03-2012دير الزورالحميديةمھيدي برجكلي10401

20NoNohttp://youtu.be/e6bPxTDPobU-03-2012دير الزورالقوريةمحمد عياش الظاھر10402

العيساوي10403 القصف20NoNo-03-2012حماةالحميديةصالح نتيجة وي10403 ي يالح ا ي 2012ا 03 20NoNoيج ا

احد 8 شھداء  لم تصل اسمائھم بعد نتيجة تھدم عدد من المنازل 20NoNo-03-2012حماةالحميديةمجھول الھوية10404
بعد القصف

20NoNo-03-222012حماةالتريمسةمحمد ابراھيم اليوسف10405
20NoNo-03-2012حماةعسكري منشقمحمد ياسين الحسين10406
وجدت الجثث في نھر العاصي20NoNo-03-2012حماةالتريمسةمجھول الھوية10407
المجند  قتل برصاص االمن بعد انشقاقه20YesNo-03-2012ادلبمحمد قباني10408
دهللا10409 ال ت ةف 2012ادلالناع 03 20NNض ال الممرض20NoNo-03-2012ادلبحي الناعورةصفوت العبدهللا10409
الممرض20NoNo-03-2012ادلبحي الناعورحسام الدين قطيع10410
من الجيش الحر20YesNo-03-2012ادلبحي الناعورةعبدالقادر قصاب10411
حسان10412 الناعورةأحمد الحر20YesNo-03-2012ادلبحي الجيش من 2012ادلبحي الناعورةأحمد حسان10412 03 20YesNoمن الجيش الحر
من الجيش الحر20YesNo-03-2012ادلبحي الناعورةلؤي كمال سعدون10413
20NoNo-03-582012ادلبمعرة النعمانمحمد يحيى بكور الطويش10414
بزابور   باستھداف سيارة نقل ركاب في اريحا20NoNo-03-2012ادلبجبل الزاويةابراھيم حاج موسى10415
http://youtu.be/jq06T74DmQ8باستھداف سيارة نقل ركاب في اريحا20NoNo-03-2012ادلبسرجةجمعة محمد زين الدين10416
تحت التعذيب20NoYes-03-2012ادلبكفاح حموش10417
بإطالق نار على باص نقل عام20NoNo-03-2012ادلبمعرشورينبثينة تاج الدين محمد عيد سرجاوي10418
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جنين الشھيدة بثينة بإطالق نار على باص نقل عام20NoNo-03-2012طفلادلبمعرشورينابن بثينة سرجاوي10419
رصاص قناص20NoNo-03-72012طفلادلبسراقبعبدالكريم الشمالي10420
20NoNo-03-2012ريف دمشقحرستامحمود ابراھيم الوزة10421
شقتاال10422 2012ف 03 20YNنشق ك عسكري منشق20YesNo-03-2012ريف دمشقحرستامحمود محمد ديب الريس10422
20NoNo-03-2012ريف دمشقحرستاعلي عبدالغني الريس10423
20NoNo-03-2012ريف دمشقحرستامن عائلة عنتر10424
كركر10425 عائلة ترما20NoNo-03-2012دمشقجوبرمن عين دمشق ريف في استشھد استشھد في ريف دمشق عين ترما20NoNo-03-2012دمشقجوبرمن عائلة كركر10425
20NoNohttp://youtu.be/v3asrLrwkEo-03-2012حلباعزازجمال حسن حسانو10426
تحت التعذيب20NoYes-03-2012الالذقيةمحمد عبدالسالم الشيخ10427

الھوية10428 2012حماةالحميديةمجھول 03 20NoNo احد 8 شھداء  لم تصل اسمائھم بعد نتيجة تھدم عدد من المنازل م20NoNo-03-2012حماةالحميديةمجھول الھوية10428 م م
بعد القصف

احد 8 شھداء  لم تصل اسمائھم بعد نتيجة تھدم عدد من المنازل 20NoNo-03-2012حماةالحميديةمجھول الھوية10429
بعد القصف

نازل ال ت ة نت ا ا ل ت ل ا ش ا احد 8 شھداء  لم تصل اسمائھم بعد نتيجة تھدم عدد من المنازل 20NoNo-03-2012حماةالحميديةمجھول الھوية10430
بعد القصف

احد 8 شھداء  لم تصل اسمائھم بعد نتيجة تھدم عدد من المنازل 20NoNo-03-2012حماةالحميديةمجھول الھوية10431
القصف بعد القصفبعد

احد 8 شھداء  لم تصل اسمائھم بعد نتيجة تھدم عدد من المنازل 20NoNo-03-2012حماةالحميديةمجھول الھوية10432
بعد القصف

ة10433 الھ ل ةھ د 2012اةال 03 20NN احد 8 شھداء  لم تصل اسمائھم بعد نتيجة تھدم عدد من المنازل م20NoNo-03-2012حماةالحميديةمجھول الھوية10433 م م
بعد القصف

احد 8 شھداء  لم تصل اسمائھم بعد نتيجة تھدم عدد من المنازل 20NoNo-03-2012حماةالحميديةمجھول الھوية10434
بعد القصف

ة ل ةل لةل ف ثث ل وجدت الجثث في نھر العاصي20NoNo-03-2012حماةالتريمسةمجھول الھوية10435
مجندين منشقين قتال في ادلب21YesNo-03-2012حماةمجھول الھوية10436
21NoNo-03-2012حماةمن ال حسيك10437
سره10438 السباععبدالناصر 2012حمصباب 03 21NoNoالجيش http://youtuرصاص be/ymNIr3g53fs http://youtu.be/ymNIr3g53fsرصاص الجيش21NoNo-03-2012حمصباب السباععبدالناصر سره10438
رصاص قناص21NoNo-03-2012حمصباب السباعصفوان فھمي القصيرواي10439
21NoNo-03-2012حمصدير بعلبةسعيد الزيوانة10440
http://youtu.be/LVeقصف عشوائي21NoNo-03-2012حمصدير بعلبةخضر سعد الدين عصرھا10441 b4VWt18 ر ي بر ب يير pو y _
  تم حرق جسده(الضبع  )21NoNo-03-2012حمصتلبيسةعالء محمد علوش10442
  تم حرق جسده(الدأس  )21NoNo-03-2012حمصتلبيسةحسن عبد الرزاق حسون10443
تم حرق جسده21NoNo-03-2012حمصتلبيسةحسن محمد خالد الوحش10444

ةة الفرحانية21NoNo-03-2012حمصتلبيسةبالل خالد الجاويش10445
متاثرة بجراحھا21NoNo-03-2012انثىحمصباباعمروة طرفة الحيمد10446
برصاص الجيش أثناء نزوحھم21NoNo-03-2012طفلحمصباباعمروبالل الغنطاوي10447
الغنطاوي10448 2012طفلحمصباباعمرويحي 03 21NoNoنزوحھم أثناء الجيش برصاص برصاص الجيش أثناء نزوحھم21NoNo-03-2012طفلحمصباباعمرويحيى الغنطاوي10448
21NoNohttp://youtu.be/aEqnGD52fEY-03-2012حمصالتأميناتأيمن شما10449
21NoNohttp://youtu.be/-qUnFMRfHyk-03-2012حمصالتأميناتمجھول الھوية10450
http://youtu.be/cFnmNH2BsXkقصف عشوائي21NoNo-03-2012حمصالخالديةأمين طحان10451 ن يصيين pو y
21NoNohttp://youtu.be/YlDSbx2JZIo-03-2012طفلحمصالخالديةمجھول الھوية10452
21NoNo-03-2012حمصالخالديةعامر العواني10453
21NoNohttp://youtu.be/-sV6gcJblyE-03-2012حمصالخالديةإياد الزوين10454

ة 21NoNo-03-2012حمصالخالديةھالل الحموي10455
21NoNo-03-2012حمصالخالديةمحمد رأفت مشرف10456
21NoNohttp://youtu.be/re1sdN_WFKk-03-2012حمصالخالديةمحمد كنعان10457
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21NoNo-03-502012حمصتلكلخسمير محمد البيطار10458
21NoNo-03-202012حمصتلكلخنزيه واصف الزعبي10459
21NoNohttp://youtu.be/LxdWJBpsL1g-03-2012انثى - طفلةحمصالرستننور مصعب عبيد10460
ال10461 ال ةل ف لكن 2012طفلا 03 21NNت ا اف ت ا باستھداف سيارتھم21NoNo-03-2012طفلادلبكنصفرةمحمد علي الصالح10461
قصف عشوائي21NoNo-03-2012انثىادلبخان شيخونأمل دياب10462
21NoNo-03-2012ادلبسرمينحسان حسن قاق10463
فرعة10464 ابراھيم الروجأحمد 21NoNohttp://youtu-03-2012ادلبسھل be/pdH6Njwsv5c 21NoNohttp://youtu.be/pdH6Njwsv5c-03-2012ادلبسھل الروجأحمد ابراھيم فرعة10464
باستھداف سيارته21NoNo-03-2012ادلبمرعيانمصعب خزام10465
21NoNo-03-2012انثىحماةقلعه المضيقغزل عبدو جيلو10466
http://youtu.be/MioKc8M_cgcpرصاص قناص21NoNo-03-2012حماةبلدة عطشانرضوان شاھين10467 y _ g
21NoNohttp://youtu.be/cuPmNCoxpws-03-2012انثىحماةقلعة المضيقأروى حج عيسى10468
21NoNo-03-2012حماةقريه التوينييوسف فايز قشور10469
إعدام ميداني21NoNo-03-2012حماةالحميديةعبدالرحمن سالمة10470
104 ة1 ال 2012اةل 03 ل21 ا ف قتال نشق ن مجندين منشقين قتال في ادلب21YesNo-03-2012حماةمجھول الھوية10471
مجند منشق استشھد في حماة21YesNo-03-2012القنيطرةالجوالنعمر خليل الشامي10472
رصاص قناص21NoNo-03-2012انثىريف دمشقمديرةمجھولة الھوية10473
شقدوح10474 ترمامحمود دمشقعين قناص21NoNo-03-2012ريف http://youtuرصاص be/AR5keGoiMxI http://youtu.be/AR5keGoiMxIرصاص قناص21NoNo-03-2012ريف دمشقعين ترمامحمود شقدوح10474
تحت التعذيب21NoYes-03-562012درعاكحيلعطا هللا ناصر القادري10475
21NoNo-03-2012درعاالبلدسالم حسين أبو عون10476
21NoNohttp://youtu.be/M9YEvZ5hnXQ-03-2012انثىدرعاالبلدھدى أكراد10477 pى y
http://youtu.be/EOgYoziwMbwقصف عشوائي21NoNo-03-2012درعاصالح حسين أبوعون أبومھدي10478
تحت التعذيب21NoYes-03-632012درعاداعلمحمود سالم الصبيحي10479
http://youtu.be/S0xpypCy6AUالعباسية21NoNo-03-92012طفلدرعاالبلدعمر رزق أبو نبوت10480

htt // t b /O K 3bB49U http://youtu.be/OvKm3bB49Uالعباسية21NoNo-03-332012درعاالبلدعاھد محمد أبو نبوت10481
M

رصاص قناص21NoNo-03-2012درعاغباغبباسم أحمد عيد الحريري10482
الشريقي10483 أحمد الجنوبيخالد التعذيب21NoYes-03-2012الالذقيةالرمل تحت قتل معاق ي10483 ري وبي   ج ل  2012ير 03 21NoYesيب ل   ق 
21NoNo-03-2012حماةمصطفى البنات10484
21NoNo-03-2012حماةابراھيم عبدالعزيز قنوت10485
21NoNo-03-2012حماةمحمد المرعي10486
21NoNo-03-2012حماةمن ال حسيك10487
21NoNohttp://youtu.be/pseHO1uT1nY-03-2012حماةعلي دمر حمرا10488
21NoNohttp://youtu.be/NRhtiBrZM68-03-2012حماةمجھول الھوية10489

21NoNohttp://youtu.be/RQWjOSL4THk-03-2012حماةمجھول الھوية10490

21NoNo-03-2012حماةدمر أحمد حمودي الحلبية10491
21NoNo-03-2012حمصحمص القديمةمن عائلة  الشرمي10492 ي
21NoNohttp://youtu.be/H4ugtJ_RpS8-03-2012حمصدير بعلبةشحادة العليوي10493
21NoNo-03-2012حمصدير بعلبةمحمد الزيوانة10494
21NoNo-03-2012حمصدير بعلبةتوفيق الزيوانة10495
ا10496 نا ةال 2012ل 03 ا21 ش ف ق قصف عشوائي21NoNo-03-2012حمصدير بعلبةسعد الدين نادر عصرھا10496
http://youtu.be/LVe_b4VWt18قصف عشوائي21NoNo-03-2012حمصدير بعلبةخضر سعد الدين عصرھا10497
برصاص الجيش أثناء نزوحھم21NoNo-03-2012طفلحمصباباعمروبالل الغنطاوي10498
الغنطاوي10499 نزوحھم21NoNo-03-2012طفلحمصباباعمرويحيى أثناء الجيش برصاص برصاص الجيش أثناء نزوحھم21NoNo-03-2012طفلحمصباباعمرويحيى الغنطاوي10499
21NoNo-03-2012حمصالتأميناتفادي السلوم10500
21NoNo-03-172012انثى - طفلةحمصحي التأميناتمن عائلة الحموي10501
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21NoNohttp://youtu.be/-qUnFMRfHyk-03-2012حمصالتأميناتمجھول الھوية10502

العب منتخب سورية بألعاب القوى  استشھد أثناء مقاومته 21NoNo-03-2012حمصالخالديةصبحي النحيلي10503
http://youtu.be/PNpn1EfybXwجيش  األسد

ة10504 ال ةل 2012طفلالخال 03 21NNhtt // t b /YlDSb 2JZI 21NoNohttp://youtu.be/YlDSbx2JZIo-03-2012طفلحمصالخالديةمجھول الھوية10504
21NoNohttp://youtu.be/-sV6gcJblyE-03-2012حمصالخالديةإياد الزوين10505
21NoNo-03-2012حماةأمجد بوالد10506
بوالد10507 21NoNo-03-2012حماةأيمن 21NoNo-03-2012حماةأيمن بوالد10507
21NoNo-03-2012حماةمن ال حسيك10508
21NoNo-03-2012حماةحسين الخرط10509
21NoNohttp://youtu.be/NRhtiBrZM68p-03-2012حماةمجھول الھوية10510 y

21NoNohttp://youtu.be/RQWjOSL4THk-03-2012حماةمجھول الھوية10511

http://youtu.be/Q7Q1rUG1DnYاستشھد في حمص الخالدية21NoNo-03-2012الرقةعماد نومان10512
الفارس10513 332012حماةخطابمحمد 03 21NoNo( ھجيج ) ( ھجيج )21NoNo-03-332012حماةخطابمحمد الفارس10513
21NoNo-03-2012حمصالقصورمن عائلة نوايا10514
21NoNo-03-2012حماةمن ال حسيك10515
بركات10516 احسان الكالسةرامي درعا22YesNo-03-2012حلبحي في استشھد المجند ن بر10516 ي  2012بي ر 03 22YesNoر ي  ھ  ج  
 متأثرا بجراحه(ابو عماد)22NoNo-03-2012حمصالبياضةابراھيم النحاس10517
تم اختطافھم بعد استھداف سيارتھم22NoNo-03-2012ريف دمشقدومامجھول الھوية10518
22NoNohttp://youtu.be/HYN2t87CZGo-03-2012حمصالخالديةعبيدة البخيت10519

أةأ أ طفلةدرعاالبلدأريج محمد عبد  قناة10520 - متأثرة بجراحھا أثناء تصوير المظاھرات22NoNo-03-132012انثى
متاثر بجراحه في المعتقل - تحت التعذيب22NoYes-03-2012درعاجاسمنعيم كايد الھالل10521
22NoNo-03-2012درعاالمحجةعدنان فراس جادو المجاريش10522

http://youtu be/X8W0VzQHmq 22NoNohttp://youtu.be/X8W0VzQHmq-03-2012درعاداعلمجھول الھوية10523
E

جراء القصف22NoNo-03-132012طفلادلبسرميناحمد محسن قرعوش10524
جراء القصف22NoNo-03-2012ادلبسرمينحسني صادق عبدالرزاق10525
22NoNo-03-2012ادلبسرمينعمر محمد عمر قدور10526
ادلب22NoNo-03-2012ادلبسرمينجابر محمد علي الطويلة10527
22NoNo-03-2012ادلبسرمينمحمود علي الفاني10528
زاق10529 ال ق لا 2012ا 03 22NNف الق httا // t b / AQ3 d F2S4 http://youtu.be/pAQ3ndpF2S4جراء القصف22NoNo-03-2012ادلبسرمينصادق عبدالرزاق10529
تم تعذيبه وقتله22NoYes-03-2012ادلبجبل الزاوية ابلينفيصل محمد علوش10530
 باستھداف سيارة نقل تقل عوائل نازحة(االبنة)22NoNo-03-172012طفلة - انثىادلبرغد مصطفى الدرويش حوالي10531
حوالي10532 الدرويش مصطفى انثىادلبزھرة - نازحة(االبنة)22NoNo-03-152012طفلة عوائل تقل نقل سيارة باستھداف انثىادلبزھرة مصطفى الدرويش حوالي10532 -  باستھداف سيارة نقل تقل عوائل نازحة(االبنة)22NoNo-03-152012طفلة
 باستھداف سيارة نقل تقل عوائل نازحة(االبنة)22NoNo-03-112012انثى - طفلةادلبصفية مصطفى الدرويش حوالي10533
 باستھداف سيارة نقل تقل عوائل نازحة(االبنة)22NoNo-03-152012انثى - طفلةادلبأسماء زھير حمدان10534

عليه10535 ف يتع 2012ادلبل 03 22NoNoنازحة عوائل تقل نقل ة يا تھداف با قتل الحافلة ائق سائق الحافلة قتل باستھداف سيارة نقل تقل عوائل نازحة22NoNo-03-2012ادلبلم يتعرف عليه10535

تم اختطافھم بعد استھداف سيارتھم22NoNo-03-2012ريف دمشقدومامجھول الھوية10536
الحاج  تحت التعذيب22NoYes-03-2012ريف دمشقحرستاأحمد حسون10537

ة فانثالقهللا الق ا ضة ال الممرضة  جراء القصف22NoNo-03-2012انثىحمصالقصيردعد عبدهللا مسرة10538
22NoNohttp://youtu.be/yXmOulcbmhw-03-2012انثىحمصحمص القديمةبارعة الحداد10539
جراء القصف22NoNo-03-2012انثىحمصالخالديةصبحية بركات10540
بعد10541 ھويته تعرف السباعلم جثته22NoNo-03-2012حمصباب وخطف االمن http://youtuقتله be/stONg0pMFlw http://youtu.be/stONg0pMFlwقتله االمن وخطف جثته22NoNo-03-2012حمصباب السباعلم تعرف ھويته بعد10541
22NoNo-03-2012حمصالقصيرأحمد الفرحان10542
22NoNohttp://youtu.be/YLXWfZwpK-U-03-2012حمصالقصورمحمد موفق ناصيف10543
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22NoNo-03-2012حمصباب السباعبسام المرابع10544
22NoNohttp://youtu.be/xRsBna0-Ejs-03-2012حمصالخالديةحمزة األعرج10545
جراء القصف22NoNo-03-2012انثىحماةقلعة المضيقثناء أحمد طه10546
ق10547 أ اأ اإل ة 2012اةط 03 22NNل ال الصيدلي22NoNo-03-2012حماةطيبة اإلمامأحمد أديب قسوم10547
22NoNo-03-2012حلبالبابعالء الدين العلي10548
22NoNohttp://youtu.be/_d1e411x9Oc-03-2012حمصالخالديةمحمد دالل10549
قناة10550 عبد محمد طفلةدرعاالبلدأريج - المظاھرات22NoNo-03-132012انثى تصوير أثناء بجراحھا متأثرة طفلةدرعاالبلدأريج محمد عبد  قناة10550 - متأثرة بجراحھا أثناء تصوير المظاھرات22NoNo-03-132012انثى

22NoNohttp://youtu.be/X8W0VzQHmq-03-2012درعاداعلمجھول الھوية10551
E

جراء القصف22NoNo-03-2012ادلبسرمينحسن مصطفى قدحنون10552
22NoNo-03-2012ادلبسرمينعبدالقادر محمد وزاز10553
22NoNo-03-2012ادلبسرمينمحمود علي العساني10554
22NoNo-03-2012ادلبسرجةجمعة زين الدين10555
ھرموش10556 2012ادلبعبدالكاف 03 22NoNo 22NoNo-03-2012ادلبعبدالكافي ھرموش10556
22NoNo-03-452012ادلبقميناسنعسان ھزاع القدور10557
تم تعذيبه وقتله22NoYes-03-2012ادلبجبل الزاوية ابلينعبدالنديم علوش10558
سيرجي10559 الشغورمحمد تركيا22NoNo-03-2012ادلبجسر إلى يفر وھوي لغم بانفجار وريرجي0559 ر 0بج 03NoNoي ر ى إ ر ي وي و م ر ج ب
http://youtu.be/liFD6nOpvHoتحت التعذيب22NoNo-03-2012ادلباريحاخالد رشاد باكير10560
  باستھداف سيارة تقل عوائل نازحة(االب)22NoNo-03-2012ادلبمصطفى خليل الدريش10561
  باستھداف سيارة تقل عوائل نازحة(االم)22NoNo-03-2012ادلبمريم خليل األحمد10562

ةة طفلةادلبرغد مصطفى الدرويش حوالي10563 - باستھداف سيارة تقل عوائل نازحة22NoNo-03-172012انثى
باستھداف سيارة تقل عوائل نازحة22NoNo-03-152012انثى - طفلةادلبزھرة مصطفى الدرويش حوالي10564
 باستھداف سيارة تقل عوائل نازحة(االبنة)22NoNo-03-112012انثى - طفلةادلبصفية مصطفى الدرويش حوالي10565
حوال10566 الدرويش مصطف 72012طفلادلبمازن 03 22NoNo(االبن)نازحة عوائل تقل يارة تھداف با   باستھداف سيارة تقل عوائل نازحة(االبن)22NoNo-03-72012طفلادلبمازن مصطفى الدرويش حوالي10566
 باستھداف سيارة تقل عوائل نازحة(االب)22NoNo-03-2012ادلبزھير حمدان10567
 باستھداف سيارة تقل عوائل نازحة(االم)22NoNo-03-2012ادلبسلوى علي عيش10568
حمدان10569 زھير نازحة(االبن)22NoNo-03-272012ادلبخالد عوائل تقل سيارة باستھداف ن10569 ير  272012ب ز 03 22NoNo(بن ) ز ل  و ل  ر  ي ھ    ب
  باستھداف سيارة تقل عوائل نازحة(االبن)22NoNo-03-232012ادلبحمدي زھير حمدان10570
باستھداف سيارة تقل عوائل نازحة22NoNo-03-222012ادلبمصطفى زھير حمدان (االبن)10571
 باستھداف سيارة تقل عوائل نازحة(االبنة)22NoNo-03-152012طفلة - انثىادلبأسماء زھير حمدان10572
انثىادلبليلى  زھير حمدان10573 -  باستھداف سيارة تقل عوائل نازحة(االبنة)22NoNo-03-172012طفلة
الحاج  تحت التعذيب22NoYes-03-2012ريف دمشقحرستاأحمد حسون10574
مجند استشھد في حمص22YesNo-03-2012ريف دمشقسيدي مقدادمحمد نور كعكرلي10575
عا10576 حي ال عبد صالقصيائل 182012ح 03 22NN 22NoNo-03-182012حمصالقصيروائل عبد الرحيم عامر10576
22NoNo-03-2012حمصالقصيرعسيى أحمد عامر10577
(أبو أجود)22NoNo-03-2012حمصالقصيرحسين ناصر10578
الزھوري10579 أصالن محمود الخاصة22NoNo-03-232012حمصالقصيرماھر االحتياجات ذوي http://youtu.be/heمن Ye2f9mJA وري10579 ز ن  و  232012صيرر  03 22NoNo ج ي ال وي  http://youtu.be/he_Ye2f9mJAن 
رائد متقاعد22YesNo-03-2012حمصالقصيرمحمد مصطفى عمار10580
رصاص قناص22NoNo-03-2012حمصالقصيرعبيدة مصطفى حوري10581
الممرضة  جراء القصف22NoNo-03-2012انثىحمصالقصيردعد عبدهللا مسرة10582
(أبو طارق )22NoNo-03-2012حمصالقصيرزياد الضاھر10583
22NoNohttp://youtu.be/yXmOulcbmhw-03-2012انثىحمصحمص القديمةبارعة الحداد10584
22NoNo-03-2012حمصالبياضةغازي أكرم10585
ف10586 ش طف اضةد 2012ال 03 22NNhttp://youtu be/97S4CviXzd4 22NoNohttp://youtu.be/97S4CviXzd4-03-2012حمصالبياضةمحمد مصطفى مشرف10586
22NoNohttp://youtu.be/f55yi38OxIs-03-2012حمصالخالديةعماد محمد اللبابيدي10587
جراء القصف22NoNo-03-2012انثىحمصالخالديةصبحية بركات10588
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22NoNohttp://youtu.be/cgHUyj04aCs-03-2012حمصالبياضةوائل شما10589
http://youtu.be/stONg0pMFlwقتله االمن وخطف جثته22NoNo-03-2012حمصباب السباعمجھول الھوية10590
المباركية22NoNo-03-2012حمصالقصيربدر إدريس10591
ان10592 ال 2012القال 03 22NNة ك ا ال المباركية22NoNo-03-2012حمصالقصيرمحمد سعد الدين الحوراني10592
22NoNo-03-2012حمصالقصيرأحمد الفرحان10593
22NoNo-03-2012حمصالقصورمحمود صديق10594

ا ل ال ال //ا / 22NoNohttp://youtu.be/UFd_mRjEHgY-03-2012حمصباب التركمانلم يصل اسمه10595

22NoNo-03-2012انثىحمصالقصورنادية حسواني10596
22NoNohttp://youtu.be/8LLoA5mqOzE-03-2012حمصالخالديةراتب اللوش10597

ة ف http://youtu.be/hLoc7UaLHEkاستشھد في الخالدية22NoNo-03-2012حمصالرستنمحمد حج يوسف10598
اختطف عندما كان يحاول النزوح إلى لبنان وقتل22NoNo-03-2012حمصتيرمعلةمحمد أحمد كوسا10599

22NoNohttp://youtu.be/VmF4o5WGalQ-03-2012حمصالبياضةمحمد صفوك الھليل10600

http://youtu.be/97S4CviXzd4تحت التعذيب22NoYes-03-2012حمصوادي العربمحمد رفيق مشرف10601
http://youtu.be/hLoc7UaLHEkاستشھد في حماة22NoNo-03-2012حمصالرستنأحمد فرزات10602
جراء القصف22NoNo-03-2012انثىحماةقلعة المضيقثناء أحمد طه10603
http://youtu.be/xremLSk_spYالحاج  رصاص قناص22NoNo-03-602012حماةمعردسمحمود مشعل10604
22NoNo-03-162012طفلحماةمعردبسمحمود الخالد10605
22NoNo-03-162012طفلحماةمعردبسماھر الحسن10606
ق10607 أد د اأ اإل ة 2012اةط 03 22NNدل ال الصيدلي22NoNo-03-2012حماةطيبة اإلمامأحمد أديب قسوم10607
22NoNo-03-2012حماةطيبة اإلماممھند عبدهللا خسارة10608
السلمانية22NoNo-03-2012ادلبجسر الشغورھارون وسوف10609
العيسى10610 جمال ناشط22NoNo-03-2012حلبصورانمحمد ناشط22NoNo-03-2012حلبصورانمحمد جمال العيسى10610
22NoNo-03-2012حلبإعزازعبدالقادر حنظل10611

22NoNohttp://youtu.be/qmOeMUQOvj-03-2012دير الزورمجند منشقمحمد يوسف المحيسين10612
Q

ة ةذق ة ط ف ف أ /http://youtu.beمالزم أول استشھد في حمص بكمين في منطقة الصناعة22YesNo-03-2012الالذقيةعمار وليو10613
استشھد في حمص23NoNo-03-302012انثىدرعاكفرشمسفريال شكري السعدي10614
23NoNo-03-2012حمصكرم الشاميبشير محمد خالد األرناؤوط10615
الھوية10616 2012ادلبسرمينمجھول 03 23NoNoعشوائ http://youtuقصف be/0L0teqqTWMY http://youtu.be/0L0teqqTWMYقصف عشوائي23NoNo-03-2012ادلبسرمينمجھول الھوية10616
http://youtu.be/0L0teqqTWMYقصف عشوائي23NoNo-03-2012ادلبسرمينمجھول الھوية10617
http://youtu.be/0L0teqqTWMYقصف عشوائي23NoNo-03-2012ادلبسرمينمجھول الھوية10618
http://youtu.be/0L0teqqTWMYقصف عشوائي23NoNo-03-2012ادلبسرمينمجھول الھوية10619 ھوي ينجھول يبر pو y qq
http://youtu.be/0L0teqqTWMYقصف عشوائي23NoNo-03-2012ادلبسرمينمجھول الھوية10620
http://youtu.be/0L0teqqTWMYقصف عشوائي23NoNo-03-2012ادلبسرمينمجھول الھوية10621
http://youtu.be/0L0teqqTWMYقصف عشوائي23NoNo-03-2012ادلبسرمينمجھول الھوية10622

قة http://youtu.be/0L0teqqTWMYقصف عشوائي23NoNo-03-2012ادلبسرمينمجھول الھوية10623
http://youtu.be/0L0teqqTWMYقصف عشوائي23NoNo-03-2012ادلبسرمينمجھول الھوية10624
بنفجار لغم زرع في شارع المعري23NoNo-03-2012دير الزورالبوكمالكرم نبيل الكركوش10625
زطيمة10626 اسماعيل 2012درعاالبلدشاذل 03 23NoNoبجراحه متاثرا متاثرا بجراحه23NoNo-03-2012درعاالبلدشاذلي اسماعيل زطيمة10626
اعتقل يوم امس واليوم رموه جثة ھامدة23NoYes-03-2012درعاغباغبفداء كرمان10627
23NoNohttp://youtu.be/nhqHneYVBgI-03-182012درعاالسبيلباسل عويضة جباوي10628
http://youtu.be/whZynfwDPFIقصف العشوائي23NoNo-03-2012حلبإعزازمحمود جمعة عكاش10629 06 ش9 ج زو ز 0بإ 03 3NoNoي pو //you u be/ y
23NoNo-03-2012حلبعندانإياد ھشوم10630
23NoNo-03-2012حلبعندانعبدالسالم ھشوم10631
23NoNohttp://youtu.be/lu2-ILZ04BE-03-2012حلبحريتانعبدالمنعم مصطفى10632
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23NoNo-03-2012حماةقرية الرھيجاننوري العيسى10633
23NoNo-03-2012حماةقرية الرھيجانشقيق نوري العيسى10634
23NoNo-03-2012حماةمتأثرا بجرحهمحمد عبدهللا بكورة10635
الق10636 ال انا شقا 2012ف 03 23YNل ف تش ا ن ال المجند  استشھد في حلب23YesNo-03-2012ريف دمشقداريامحمد عدنان الحالق10636
http://youtu.be/bnpPcqBuXhYرصاص قناص23NoNo-03-222012ريف دمشقدومافھد بكرية10637
23NoNohttp://youtu.be/cvks6BT93Mc-03-2012ريف دمشقدومامحمد حسن البطل10638
الحاجة10639 دمشقمسرابافراس 23NoNo-03-2012ريف 23NoNo-03-2012ريف دمشقمسرابافراس الحاجة10639
وجد تحت األنقاض23NoNo-03-652012حمصباب السباعمن عائلة جوخدار10640
http://youtu.be/cusMjvwxLgYاستشھد في باب السباع23NoNo-03-232012حمصتير معلةخالد أحمد الحسن10641
23NoNohttp://youtu.be/gt6sYGHdKSUp-03-2012حمصالخالديةحمزة العرش10642 y g
23NoNo-03-2012حمصالدبالنمحمد خالد الدبالن10643
جراء القصف23NoNo-03-2012حمصالرستنشادي محمود السعد10644
23NoNo-03-2012حمصباب الرتكمانمحمد عباس حاج يونس10645

htt // t b /M X9 C 4 9 23NoNohttp://youtu.be/MxX9mCo4m9-03-2012حمصالقصورعبدالناصر جمال قمحية10646
Q

http://youtu.be/KOWlfn65bkMرصاص قناص23NoNo-03-2012حمصدير بعلبةرعد حامد الحصي الفاعوري10647
السقا10648 السباعأحمد 23NoNo-03-2012حمصباب 06 ع8 ب ب 0صب 03 3NoNo
المھندس  من الطائفة المسيحية23NoNo-03-2012حمصابن حسيب خزام10649
23NoNohttp://youtu.be/LfGWP-ah0Yg-03-2012حمصالصفصافةلم يعرف بعد10650
رصاص قناص23NoNo-03-2012حمصالقرابيصغزوان الجحجاح10651

أ تم ذبحه23NoNo-03-2012حمصكرم الزيتونأحمد دحل10652
تم ذبحه23NoNo-03-2012حمصكرم الزيتونعبدهللا دحل10653
تم ذبحه23NoNo-03-2012حمصالمخيم الفلسطينيأحمد محمود قاسمية10654
حبوس10655 رياض الشياحراكان 2012حمصجورة 03 23NoNo 23NoNo-03-2012حمصجورة الشياحراكان رياض حبوس10655
23NoNo-03-2012حمصالقصوركنعان اخوان10656
قصف عشوائي23NoNo-03-2012ادلبسرمينعبدالھادي الحالق10657
آغا10658 حسن فاروق عشوائي23NoNo-03-2012ادلبسرمينبالل قصف ن 10658 روق  ل  ينب 2012بر 03 23NoNoي و  
قصف عشوائي23NoNo-03-2012ادلبسرمينأيھم محمد حسيب ماھر10659
قصف عشوائي23NoNo-03-2012ادلبسرمينطالل عبدالعزيز حاج حسين10660
قصف عشوائي23NoNo-03-2012ادلبسرمينبالل عبدالعزيز حاج حسين10661
قصف عشوائي23NoNo-03-2012ادلبسرمينيوسف عبدالعزيز حاج حسين10662
http://youtu.be/XuO7qR5Vxlsقصف عشوائي23NoNo-03-2012ادلبسرمينحسني عبدالرزاق10663
http://youtu.be/0L0teqqTWMYقصف عشوائي23NoNo-03-2012ادلبسرمينمجھول الھوية10664
د10665 ح ال يدعبد ع 2012ادلكف 03 23NN( ي ال عبد لق (ال (الملقب عبدو المريم)23NoNo-03-2012ادلبكفرعويدعبدو المحمود10665
بانفجار سيارة كانت ملغمة في القربة23NoNo-03-2012طفلادلبالغدفةمحمد أحمد صبحي الرحمون10666
بإطالق نار على سيارتھم23NoNo-03-352012انثىادلبمعرشورينأمينة الحسين10667
الھوية10668 االربعين23YesNo-03-2012الرقةمجھول حي درعا في استشھد مجند ھوي10668 2012رجھول  03 23YesNoين الرب ي  ر   ي   ھ  ج  
23NoNo-03-2012دمشقبرزةزياد حجازي10669
23NoNo-03-2012دمشقحي الصالحيةمحمد شعراوي10670
24NoNo-03-2012حمصالقصيرحسن علي العلي10671
24NoNo-03-2012حمصالقصيرجميل علي العلي10672
24NoNo-03-2012حمصالقصيرأحمد قاسم الفليطاني10673
24NoNo-03-2012حمصالقصيرأحمد محمود مطر10674
عا10675 اھ 2012القا 03 24NNة ال د د ال عل ح النز لته ا أثنا أثناء محاولته النزوح على الحدود السورية24NoNo-03-2012حمصالقصيرابراھيم عامر10675
24NoNohttp://youtu.be/VguELEbsSiU-03-2012حمصالخالديةمحمد نور بالسم10676
24NoNohttp://youtu.be/3S3E1tDJ9QM-03-2012حمصالبياضةمحمد جاسم علوان10677
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24NoNohttp://youtu.be/-4EHFov9Lbk-03-2012حمصالبياضةنبيه عبد القھار الطحان10678
24NoNohttp://youtu.be/jSG5dVYTsHQ-03-2012حمصالبياضةعبدالكريم عبد الرحيم السعدي10679
(االبن)24NoNo-03-2012حمصاالنشاءاتطارق السباعي10680
ا10681 ال ل اتن 2012االنشا 03 24NN( (اال (االب)24NoNo-03-2012حمصاالنشاءاتنبيل السباعي10681
استشھد في باب ھود24NoNo-03-2012حمصاالنشاءاتراتب البريجاوي10682
24NoNo-03-2012حمصمتاثرا بجراحهصباح بحالق10683
سكاف10684 الزيتونناصر الحي24NoNo-03-2012حمصكرم من العوائل إخراج محاولته بسب ذبحه ثم ثم ذبحه بسب محاولته إخراج العوائل من الحي24NoNo-03-2012حمصكرم الزيتونناصر سكاف10684
24NoNo-03-2012حمصالعدويةصالح وحود10685
24NoNo-03-2012حمصالصفصافةزھوري الزلق10686
24NoNohttp://youtu.be/lZHlwE2jEfkp-03-2012حمصالقصوريوسف فاعور10687 y j
 رصاص قناص(ابو حسين)24NoNo-03-2012حمصسوق الحشيشمحمد رضوان10688
24NoNo-03-2012انثى - طفلةحمصطريق الشامراما االبرش10689
رصاص قناص24NoNo-03-2012حمصالرستنأحمد عبدالناصر اباظ10690
زا10691 ف تأك 2012طفلال 03 ا24 ش ف httق // t b / 4UI8jXIC0 http://youtu.be/qy4UI8jXIC0قصف عشوائي24NoNo-03-2012طفلحمصالرستنأكرم فرزات10691

http://youtu.be/LSsSHunPmP8تحت التعذيب24NoYes-03-312012حمصالبياضةإياد عبدالھادي النجار10692

السعدي10693 الخالدية24NoNo-03-2012طفلحمصكنان http://youtu.be/liT0inRAarYخدج ي0693 0لصن 03NoNoي pج //you u be/ 0 a
24NoNo-03-2012حمصالبياضةعبدالعليم ابو زيد10694
مجند  استشھد في درعا لرفضه إطالق النار24YesNo-03-2012حمصمجھول الھوية10695
الدكتور الطبيب  رصاص قناص24NoNo-03-2012حمصباب ھودحسام ھريرة10696

أة (االب)10697 باستھداف سيارتھم أثناء محاولتھم النزوح24NoNo-03-2012حمصالصفصافةلم يعرف بعد
باستھداف سيارتھم أثناء محاولتھم النزوح24NoNo-03-122012طفلحمصالصفصافةلم يعرف بعد (االبن)10698
باستھداف سيارتھم أثناء محاولتھم النزوح24NoNo-03-2012حمصالصفصافةلم يعرف بعد (االبنة)10699
قا10700 ودغالب اال دمشقالحجر 2012ريف 03 24NoNoبرزة ف تشھد ا استشھد في برزة24NoNo-03-2012ريف دمشقالحجر االسودغالب قاسم10700
قرية ديرصوان  برصاص قناص24NoNo-03-2012حلباعزازمنان كوردلي10701
24NoNo-03-2012حلباالتاربحسين العبدهللا ال حاج قدور10702
برازي10703 ناجح التعذيب24NoYes-03-2012حماةازاد تحت زي10703 جح بر 2012ز  03 24NoYesيب  
24NoNo-03-2012درعاخربة الغزالةمحمد محمود موسى العمور10704
24NoNohttp://youtu.be/ADfx46ah_jU-03-2012درعاالسبيلباسم الجباوي10705
24NoNo-03-2012درعابصرى الشامنصير مقداد10706
قرية أرنبا24NoNo-03-2012انثىادلبجبل الزاويةخديجة جمعة السعيد10707
24NoNo-03-2012انثىادلبسراقبسميرة عرموش10708
(الشدھة)24NoNo-03-2012ادلبسراقبمحمود محمد االبراھيم10709
ف10710 الص ليد 2012ادلاقاھ 03 24NN 24NoNo-03-2012ادلبسراقبماھر وليد الصوفي10710
(النھيدة)24NoNo-03-2012ادلبسراقبطالل عبدالحميد الموسى10711
24NoNo-03-2012ادلبسراقبحسن النزال10712
الريحاوي10713 24NoNo-03-2012ادلبسراقبمحمود وي10713 ري بو  2012بر 03 24NoNo
24NoNo-03-2012ادلبسراقبعبدالرؤوف باريش10714
(طحطوح)24NoNo-03-2012ادلبسراقبحكم خطاب10715
 محامي(ابو مدين )24NoNo-03-2012ادلبسراقبزكريا جاسم العلي10716
استشھد في حلب األتارب24NoNo-03-2012ادلبحفرسجةحسين حاج قدور10717
تحت التعذيب24NoYes-03-2012ادلبكفردريانأحمد ابراھيم بركات10718
24NoNo-03-372012ادلبجرجنازعبدالرحمن الضبعان10719
ة10720 الھ ل 2012ادلالشغھ 03 24YN6 ز ا ال عند ھ ذ ت ن ند مجندين تم ذبحھم عند الحاجز 24YesNo6-03-2012ادلبجسر الشغورمجھول الھوية10720
مجند استشھد في حمص24YesNo-03-2012الحسكةغويرانأكرم عمر شندي10721
متاثرا بجراحه24NoNo-03-2012الرقةباسل الدوان10722
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  قتل في مجزرة باباعمرو والسلطانية(االب)24NoNo-03-2012حمصباباعمروابو خالد الراعي10723
 قتل في مجزرة باباعمرو والسلطانية(االم)24NoNo-03-2012انثىحمصباباعمروخلود الراعي10724
 قتل في مجزرة باباعمرو والسلطانية(االبنة)24NoNo-03-2012انثىحمصباباعمروابنة ابوخالد الراعي10725
ا10726 ال اخال 2012ا 03 24NN( ة(اال لطان ال ا ا ة ز ف قتل  قتل في مجزرة باباعمرو والسلطانية(االبن)24NoNo-03-2012حمصباباعمروخالد الراعي10726
قتل في مجزرة باباعمرو والسلطانية24NoNo-03-2012انثىحمصباباعمروزوجة خالد الراعي10727
قتل في مجزرة باباعمرو والسلطانية24NoNo-03-2012طفلحمصباباعمروابن خالد الراعي10728
ملحم10729 ابو والسلطانية24NoNo-03-2012حمصباباعمروسامر باباعمرو مجزرة في قتل قتل في مجزرة باباعمرو والسلطانية24NoNo-03-2012حمصباباعمروسامر ابو ملحم10729
قتل في مجزرة باباعمرو والسلطانية24NoNo-03-2012حمصباباعمروسعد هللا الملحم10730
مجندين تم ذبحھم عند الحاجز 24YesNo6-03-2012ادلبجسر الشغورمجھول الھوية10731
ممجندين تم ذبحھم عند الحاجز 24YesNo6-03-2012ادلبجسر الشغورمجھول الھوية10732 م
مجندين تم ذبحھم عند الحاجز 24YesNo6-03-2012ادلبجسر الشغورمجھول الھوية10733
مجندين تم ذبحھم عند الحاجز 24YesNo6-03-2012ادلبجسر الشغورمجھول الھوية10734
مجندين تم ذبحھم عند الحاجز 24YesNo6-03-2012ادلبجسر الشغورمجھول الھوية10735
10 ا36 الل ف 2012انظ 03 24 24NoNo-03-2012حمصباب ھودنظيف اللبابيدي10736
تم إعدامھم25NoNo-03-2012حماةموركمجھول الھوية10737
تم إعدامھم25NoNo-03-2012حماةموركمجھول الھوية10738
الھوية10739 إعدامھم25NoNo-03-2012حماةموركمجھول تم تم إعدامھم25NoNo-03-2012حماةموركمجھول الھوية10739

http://youtu.be/TD9RdveACPEوجدت الجثث عند انسجاب الجيش25NoNo-03-2012ريف دمشقسقبامجھول الھوية10740

ذبحا بالسكين25NoNo-03-2012حماةموركعبدالرحمن عتوق10760
ة أ ذبحا بالسكين25NoNo-03-2012حماةموركأسامة عتوق10761

تم إعدامه25NoNo-03-2012حماةموركمحمد حسن العلي10762
تم إعدامھم25NoNo-03-2012حماةموركمجھول الھوية10763
الھوية10764 2012حماةموركمجھول 03 25NoNoعشوائ قصف قصف عشوائي25NoNo-03-2012حماةموركمجھول الھوية10764
http://youtu.be/JyiERKKbx8oقصف عشوائي25NoNo-03-252012حماةقلعة المضيقعبدالمنعم مازن حمش10765
http://youtu.be/uH5_kOM8uSIاستشھد في الخالدية25NoNo-03-2012حمصباب السباععبدالحكيم ملوك10766
الشبعان10767 الكندي25NoNo-03-2012طفلحمصالخالديةأنس مشفى من بالقرب /http://youtu.beقنص mc PCFif0M ن10767 ب 2012لصيس  03 25NoNoي ى  ن  رب  http://youtu.be/_mc_PCFif0Mص ب
25NoNohttp://youtu.be/Ei7eZ5hQHSo-03-2012حمصالخالديةيوسف عبد الرزاق موسى10768
رصاص قناص25NoNo-03-2012حمصجورة الشياحانس عدنان المھباني10769
مذبوح بالشارع وملقاة منذ خمسة ايام.25NoNo-03-2012حمصجب الجندليياسر رمضون10770
http://youtu.be/bV6tia2m56Yمذبوح بالشارع وملقاة منذ خمسة ايام.25NoNo-03-2012حمصجب الجندليعبدالرحمن رمضون10771
http://youtu.be/z5E7KeX0BSYبسبب القصف المدفعي25NoNo-03-2012انثى - طفلةحمصالرستنملك محمد أيوب10772
http://youtu.be/1-x8lwMQjSYقصف عشوائي25NoNo-03-2012حمصالخالديةمحمد اسحاق10773
عبدالفتاح10774 ان دغ ھ صبا 2012ح 03 25NNقناص صاص رصاص قناص25NoNo-03-2012حمصباب ھودغسان عبدالفتاح10774
http://youtu.be/8K9vsa6pVYsقصف عشوائي25NoNo-03-2012حمصدير بعلبةمجھول الھوية10775
http://youtu.be/atI9AOZ8nyo توفيت والدته عقب استشھاده(أبو علي)25NoNo-03-2012ريف دمشقدوماابراھيم النسرين10776
قاشوش10777 دمشقببيالمحمد حلب25YesNo-03-2012ريف في استشھد مجند وش10777 قببي  2012ري  03 25YesNoب ي  ھ  ج 
اثر اقتحام البلدة أمس25NoNo-03-2012ادلبسرمينعمرعبد الكريم الوردي10778
25NoNo-03-2012ادلبمعرة النعمانزياد قشيط ابن عبد الرحيم10779
برصاص قناص وھي في منزلھا25NoNo-03-2012انثىادلبسراقبھند عمر بالل10780
25NoNo-03-2012ادلبسرمينصفوان قرعوش10781
معتقل تمت تصفيته25NoYes-03-2012ادلبسراقبعماد مصطفى شعبان الجاري10782
معتقل تمت تصفيته25NoYes-03-2012ادلبسراقبأحمد عبود شعبان الجاري10783
ال10784 الح 2012ادلاقن 03 25NYته ف ت ت ت تقل معتقل تمت تصفيته25NoYes-03-2012ادلبسراقبحسن صالح المصري10784
معتقل تمت تصفيته25NoYes-03-2012ادلبسراقبحسن ابراھيم الشيخ10785
25NoNo-03-2012ادلبأريحابشار قزموز10786
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25NoNohttp://youtu.be/4OaJF4vV3tw-03-2012ادلبسلقينسامر جمعة الباشي10787
نتيجة القصف الطيران العشوائي على المدينة25NoNo-03-2012حلباعزازعماد حمدي حمدي10788
من عناصر الجيش الحر25YesNo-03-2012حلبتل رفعتابراھيم طالب درباس10789
اف10790 أ تأ ف 2012لتل 03 25NNا فة قذ زاز إ ف تش ا استشھد في إعزاز بقذيفة ھاون25NoNo-03-2012حلبتل رفعتأمير أحمد عساف10790
25NoNo-03-2012حلبإعزازتيتو فاروق السعد10791
قرية التوامة25NoNo-03-2012حلباألتاربثائر الدقس10792
شعبو10793 النزوح25NoNo-03-2012انثىحلبإعزازعائشة محاولتھم أثناء أثناء محاولتھم النزوح25NoNo-03-2012انثىحلبإعزازعائشة شعبو10793
خطف وقتل25NoNo-03-2012الحسكةالدرباسيةخلف محمد القطنا10794
وجد جثمانه في الغوطة عند انسحاب الجيش25NoNo-03-2012ريف دمشقسقبامنير حامد10795
وجد جثمانه في الغوطة عند انسحاب الجيش25NoNo-03-2012ريف دمشقحرستالم يعرف بعد10796 يم

http://youtu.be/TD9RdveACPEوجدت الجثث عند انسجاب الجيش25NoNo-03-2012ريف دمشقسقبامجھول الھوية10797

26NoNo-03-282012ادلبسرمينعبدالھادي صالح حالق10798
الشواف10799 صالح النعمانأحمد 2012ادلبمعرة 03 26NoNoقناص رصاص رصاص قناص26NoNo-03-2012ادلبمعرة النعمانأحمد صالح الشواف10799
عليھما آثار تعذيب شديد26NoNo-03-2012ادلبمعرة النعمان سنجارمجھول الھوية10800
26NoNohttp://youtu.be/Lvuf5R5LMC8-03-2012ادلبخان السبلزكريا جاسم العلي10801
البرو10802 محمد حرجة26NoNo-03-2012ادلبكفرومةاحمد حالتھم رفاقه من اثنين مع سيارته استھدفت 0بروبرو080 03 6NoNoرج ھم ر ن ين ع ر ي ھ
http://youtu.be/prl3oAFaKRQجراء القصف26NoNo-03-2012حمصالخالديةأيمن شھاب10803
جراء القصف26NoNo-03-2012انثى - طفلةحمصالبياضةصباح عماد الداالتي10804
http://youtu.be/Q6J0kMuM69oجراء القصف26NoNo-03-2012انثى - طفلةحمصالبياضةسارة  محمد سليمان10805

ة http://youtu.be/dmN5jX19l3wجراء القصف26NoNo-03-2012حمصالبيااضةطفل مجھول10806
http://youtu.be/GqW3ra4drMgجراء القصف26NoNo-03-2012انثىحمصالبياضةمجھولة الھوية10807
جراء القصف26NoNo-03-2012حمصالبياضةمحمد شامان سليمان10808
غيث10809 عدنان 2012حمصالبياضةمحمد 03 26NoNo(االب)القصف جراء  جراء القصف(االب)26NoNo-03-2012حمصالبياضةمحمد عدنان غيث10809
 جراء القصف(االبن)26NoNo-03-2012حمصالبياضةقاسم عدنان غيث10810
http://youtu.be/DVzUEy49w2Q  جراء القصف(االبن)26NoNo-03-2012حمصالبياضةعبدالعزيز عدنان غيث10811
الحافظ10812 ماھر الشياحخالد قناص26NoNo-03-2012حمصجورة http://youtu.be/fJYB1e0t5xUرصاص ر 10812 ح  ي 2012صجور  03 26NoNoص ص  http://youtu.be/fJYB1e0t5xUر
قرية ابو حوري بقذيفة مدفعية26NoNo-03-2012انثىحمصالقصيروطفة عبدهللا حميس10813
26NoNo-03-402012حمصالخالديةإبراھيم أحمد سيوف10814
26NoNohttp://youtu.be/t8GCvOwFa2w-03-2012حمصالخالديةعبدالعليم عجاج10815
26NoNohttp://youtu.be/StMk_cx3Uu0-03-2012حمصحي الخالديةعبدالمجيد عبدالمؤمن المصري10816
باستھداف سيارتھم26NoNo-03-2012انثىحمصالخالديةمجھولة الھوية10817
http://youtu.be/_Sj2dPyUYOIباستھداف سيارتھم26NoNo-03-2012حمصالخالديةمجھول الھوية10818

26NoNohttp://youtu.be/kB6UJNAlUYM-03-2012حمصالقصير الضبعةمحمد عبد الدايم قدور10819

استشھد في بعلبك بلبنان متأثرا بجراحه26NoNo-03-2012حمصالقصيرمحمد أبوالھدى تاج الدين رعد10820
انشق عن امن الدولة فقاموا بقتله  وتشويه الجثة26YesYes-03-2012حمصالسخنةتركي فيصل شباط10821 ي

26NoNohttp://youtu.be/T0nHPQH-hQE-03-2012حمصالرستنمجھول الھوية10822

26NoNohttp://youtu.be/QaIZWwSDcOk-03-2012حمصالقصورمحمد السلمان10823

http://youtu.be/FY6QgmNkKNمسعف  مخبري26NoNo-03-2012حمصالقصورأكرم الخواجة10824
M

اثر اصابة داخل منزلھا26NoNo-03-182012انثىريف دمشقحرستامنى حسون10825
شلق ثف 26NoNo-03-2012انثىريف دمشقالزبدانيقمر كنعان10826

26NoNo-03-2012انثىريف دمشقالزبدانينور عدنان الداالتي10827
26NoNo-03-2012انثىريف دمشقالزبدانيمھا عثمان الداالتي10828
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26NoNo-03-2012طفلريف دمشقالزبدانيفاروق الخوص10829
26NoNo-03-2012انثىريف دمشقالزبدانيھناء شبارة10830
أم رفاعي الجوجو26NoNo-03-2012انثىريف دمشقالزبدانيرابحة الجوجو10831
ل10832 2012اةكال 03 26NNا ه تش ت تم تشييعه يوم امس26NoNo-03-2012حماةموركمحمد حسن العلي10832
ذبح بالحربة من قبل عناصر النظام26NoNo-03-2012حماةموركبالل احمد العتوك10833
ذبح بالحربة من قبل عناصر النظام26NoNo-03-2012حماةموركرامز عبد السالم فالحة10834
الفراتي10835 عبدالغني عبداللطيف الزورمحمد الصفصافة26NoNo-03-252012دير في http://youtuاستشھد be/S9tBJdMblH0 http://youtu.be/S9tBJdMblH0استشھد في الصفصافة26NoNo-03-252012دير الزورمحمد عبداللطيف عبدالغني الفراتي10835
قتال في خربة الجوز برصاص االمن26NoNo-03-2012الالذقيةالرمل الجنوبيمجھول الھوية10836
برصاص قناص26NoNo-03-2012درعاسحمفادي محمد المصري10837
http://youtu.be/lotCgBU2qroتحت التعذيب26NoYes-03-182012درعاالمتاعيةسليمان محمود الحريري10838 pي y g q
تحت التعذيب26NoYes-03-2012درعانوىأحمد الطعيسان10839

تم أخذھم من المشفى العسكري ودفنھم في مقبرة البحار 26NoNo-03-2012درعامجھول الھوية10840
الجنوبية

ق هلاالتاا ا ا تاث متاثرا بجراحه26NoNo-03-2012حلباالتاربمحمد احمد جقوم10841
استشھد في إعزاز26NoNo-03-2012حلبعندانعلي نايف10842

صحفية قتلت في ادلب بقرية عزمارين اثناء توجھھم لدركوش26NoNo-03-2012جنسيات اخرىالجزائرنسيم انتريري10843

صحفي قتل في ادلب بقرية عزمارين اثناء توجھھم لدركوش26NoNo-03-2012جنسيات اخرىالجزائروليد بليدي10844

26NoNohttp://youtu.be/wHg0yFhlgPIp-03-2012حمصالبياضةمجھول الھوية10845 y g y g
26NoNohttp://youtu.be/wHg0yFhlgPI-03-2012حمصالبياضةمجھول الھوية10846
قتال في خربة الجوز برصاص االمن26NoNo-03-2012الالذقيةالرمل الجنوبيمجھول الھوية10847
عليھما آثار تعذيب شديد26NoNo-03-2012ادلبمعرة النعمان سنجارمجھول الھوية10848

ا ال ة ق ف فن ال شف ال ذ أ تم أخذھم من المشفى العسكري ودفنھم في مقبرة البحار 26NoNo-03-2012درعامجھول الھوية10849
الجنوبية

تم أخذھم من المشفى العسكري ودفنھم في مقبرة البحار 26NoNo-03-2012درعامجھول الھوية10850
الجنوبيةالجنوبية

http://youtu.be/QaIZWwSDcOkقصف عشوائي26NoNo-03-2012حمصالبياضةمحمد شامان السلمان10851

26NoNohttp://youtu.be/wHg0yFhlgPI-03-2012حمصالبياضةمجھول الھوية10852
http://youtu.be/epvfDeJ-Qkgرصاص قناص26NoNo-03-2012حمصباب ھودأيمن طلعت الرفاعي10853
26NoNo-03-2012حمصكرم الزيتونأحمد الكن10854
27NoNo-03-2012ريف دمشقدومااحمد وھبي10855
الح10856 ال دع عد 172012ال 03 27NNذ الت ت ت تحت التعذيب27NoNo-03-172012حمصالوعرمحمد جدعي الصالح10856
تحت التعذيب27NoNo-03-162012حمصالوعريحيى أحمد الصليبي10857
تحت التعذيب27NoNo-03-312012حمصالوعرصليبي الصليبي10858
شموط10859 داريا27NoNo-03-462012دمشقالميدانمحمد في استشھد و10859 ن  462012قي 03 27NoNoري ي  ھ 
27NoNo-03-2012ريف دمشقدومامن عائلة  الزھراوي10860
27NoNo-03-2012ريف دمشقدوماصبحي الفستقي10861
تحت التعذيب27NoYes-03-312012ادلبمعرشمشةعبدالمھيمن محمد علي الجبان10862
27NoNo-03-2012انثىادلبمعرة النعماندالل ديب التناري10863
27NoNohttp://youtu.be/indKKtyxGyc-03-2012ادلبكفرومةمھدي حسن البصل10864
الرقيب  قتل باالشتباكات مع الجيش السوري في درعا27YesNo-03-2012ادلبجسر الشغوريامن محمد رنكي10865
قا10866 ا ن أ 2012ادلاققا 03 27NNا طال طالب جامعي27NoNo-03-2012ادلبسراقبقاسم مأمون حاج قاسم10866
استشھد بطلق ناري في الرقبة27NoNo-03-2012ادلبسراقبأحمد محمد عمر10867
عثر على الجثة في نھر العاصي27NoNo-03-2012ادلبعزمارينعمر مصطفى شيخ محمد10868
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27NoNo-03-2012ادلبسراقبأنور الطحطوح10869
27NoNo-03-2012ادلبسراقبسعد ميسر10870
27NoNo-03-2012ادلبسراقبسعد باريش10871
لاقالش10872 2012ا 03 27NN 27NoNo-03-2012ادلبسراقبيحيى الشحرور10872
27NoNo-03-2012ادلبسراقبإياد الزير10873
27NoNo-03-2012ادلبسراقبأحمد محمد العمر10874
العمر10875 27NoNo-03-2012ادلبسراقبعدي 27NoNo-03-2012ادلبسراقبعدي العمر10875
المجند27YesNo-03-2012ادلبسراقبمصعب اسماعيل10876
ام حسام الحلبي  - صيدالنية27NoNo-03-2012انثىريف دمشقرصاص قناصصباح كف الغزال10877
برصاص قناص27NoNo-03-302012ريف دمشقدوماحسام داوود10878 م
برصاص االمن27NoNo-03-2012ريف دمشقدومايوسف عبيد10879
يركسعلا27YesNo-03-2012ريف دمشقحرستاعمار شلة10880
تحت التعذيب27NoYes-03-2012ريف دمشقدوماصبحي الفستقي10881
ا10882 ل شااك 242012ف 03 ذ2 الت ت تحت التعذيب27NoYes-03-242012ريف دمشقدومااكرم محمود دلوان10882
تحت التعذيب27NoYes-03-2012حماةقمحانةمھنا نعسان السخني10883
27NoNo-03-432012حماةرصاص عشوائيمحمد علواني10884
الحايك10885 التعذيب27NoYes-03-2012حماةمحمد http://youtuتحت be/j3JeVIBb1B8 http://youtu.be/j3JeVIBb1B8تحت التعذيب27NoYes-03-2012حماةمحمد الحايك10885
http://youtu.be/Su0LXjdY3A8سھل الغاب   اب لشھيد واخ شھيد27NoNo-03-2012حماةقلعة المضيقمصطفى محمود خيرو10886
الطفل  3 أيام  قتل على يد االمن27NoNo-03-12012طفلحماةالشيخ حديدابن واصل محمد الشاوي10887
بكمين من قبل االمن27NoNo-03-2012حماةسھل الغابمعتز محمد األحمد10888
بكمين من قبل االمن27NoNo-03-2012حماةسھل الغابديب أحمد النيوف10889
بكمين من قبل االمن27NoNo-03-2012حماةسھل الغابفادي محمد األحمد10890
بكمين من قبل االمن27NoNo-03-2012حماةسھل الغابصدام محمد العليوي10891

ا ا ل الخالقخض ا لش ق ط ف قنا ا برصاص قناص في طريقه لشراء الخبز27NoNo-03-2012حمصالقصيرخضر سليمان عمار10892
/http://youtu.beمن الطائفة المسيحية جراء القصف المدفعي27NoNo-03-2012حمصالقصير قرية ربلةمن أل الطحش10893
العب سابق بالمصارعة الحرة قتل برصاص قناص27NoNo-03-2012حمصالدبالنصبحي سعدو العابد10894
الغنطاوي10895 2012حمصباباعمروعدنان 03 27NoNoالقصف بسبب القصير في استشھد استشھد في القصير بسبب القصف27NoNo-03-2012حمصباباعمروعدنان الغنطاوي10895
http://youtu.be/uT8q8vr3RBsنتيجة القصف27NoNo-03-2012حمصالقصيرمحمد مصطفى عيوش10896
نتيجة سقوط احدى القذائف عليھا27NoNo-03-602012انثىحمصالبويضة الشرقيةخديجة صبري طالب10897
http://youtu.be/4rgoBeS0MdQبرصاص قناص27NoNo-03-2012حمصالخالديةعادل محي الدين حسون10898 pي y g
http://youtu.be/FT3wH1weo-0برصاص قناص27NoNo-03-2012حمصالخالديةمصطفى محمد جمعة10899
http://youtu.be/4rgoBeS0MdQبرصاص قناص27NoNo-03-2012حمصالخالديةمحمد عمر ادريس10900
بقذيفة ھاون على منزله27NoNo-03-2012حمصالقصير البويضة الشرقيةأحمد عبدالكريم بكار10901

ل الظ ل 27NoNo-03-2012حمصالدبالنناظم العبد10902
27NoNo-03-2012حمصباب الدريببراء عارف توكل10903
27NoNohttp://youtu.be/H9Rwjy9dy_k-03-2012حمصالقصورعبدالقادر السباعي10904
عبدالغن10905 سليمان الزورالحميديةعمر 352012دير 03 27NoNoاألمن رصاص رصاص األمن27NoNo-03-352012دير الزورالحميديةعمر سليمان عبدالغني10905
http://youtu.be/yaiG6J6EKTM(ابو علي)27NoNo-03-2012درعابصر الحريرمعذى حسين علي الحريري10906
27NoNohttp://youtu.be/IbkHcE5tdXY-03-2012ادلبمعرة النعمانمجھول الھوية10907
http://youtu.be/wP6eHNg8Rr4ألقيت جثثھم في نھر الفرات28NoNo-03-2012دير الزورالشحيلمجھول الھوية10908 ھوي زوريجھو رير ھر ي ھم ج pي y g
http://youtu.be/ReHnN1pimIIجراء القصف واخذت الجثث إلى قلعة المضيق28NoNo-03-2012ادلبجبل شحشبومجھول الھوية10909
28NoNo-03-2012ادلبسراقبخالد العبدو الكرحوف10910
28NoNo-03-2012ادلبسراقبمحمد عدنان المواس10911

ق 28NoNo-03-2012ادلبسراقبإبراھيم صبحي باكير10912
28NoNo-03-2012ادلبسراقبعبدالمطلب الشمالي10913
http://youtu.be/ReHnN1pimIIجراء القصف واخذت الجثث إلى قلعة المضيق28NoNo-03-2012ادلبجبل شحشبومجھول الھوية10914
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28NoNo-03-2012ريف دمشقحزرماأحمد الحالق10915
متأثر بجراحه28NoNo-03-2012دمشقالميداننور الدين حمادة10916
28NoNohttp://youtu.be/1n-zg4YcPO0-03-2012حمصدير بعلبةمحمود عبدالحكيم ياسين10917
ال10918 ف ات 2012انثالقا 03 28NNا ت ان فة قذ ط ق اث ة قل كتة ة نت نتيجة سكتة قلبية اثر سقوط قذيفة بجانب بيتھا28NoNo-03-2012انثىحمصالقصيرام راتب سيف الدين10918
برصاص  قناصة من القلعة28NoNo-03-2012حمصباب ھودعبدالحكيم  النكدلي10919
28NoNohttp://youtu.be/-srUejkx0Ts-03-2012حمصالخالديةأحمد خالد عساف10920
القوتلي10921 الشرقيةعمار البيوضة بقذيفة28NoNo-03-2012حمصالقصير سيارتھم باستھداف باستھداف سيارتھم بقذيفة28NoNo-03-2012حمصالقصير البيوضة الشرقيةعمار القوتلي10921
باستھداف سيارتھم بقذيفة28NoNo-03-2012حمصالقصير البيوضة الشرقيةمحسن محمود حمود10922
باستھداف سيارتھم بقذيفة28NoNo-03-2012حمصالقصير البيوضة الشرقيةعبيدة الحسن10923
مباستھداف سيارتھم بقذيفة28NoNo-03-2012حمصالقصير البيوضة الشرقيةحسن جانسيز10924
28NoNo-03-2012حماةكرنازحسن جمال حمشو10925
28NoNo-03-2012حماةكرنازعمر محمد المحمود10926
28NoNo-03-2012حماةالتوينة في الغابخالد الطعمة10927
ة10928 الط ل الغاخل ف نة 2012اةالت 03 28 28NoNo-03-2012حماةالتوينة في الغابخليل الطعمة10928
28NoNo-03-2012حماةعدنان زمزوم10929
28NoNo-03-2012حماةمتأثرا بجراحهمن عائلة  القطان10930
عرار10931 حسين سراقب28YesNo-03-2012درعانوىياسر ادلب في استشھد المجند المجند   استشھد في ادلب   سراقب28YesNo-03-2012درعانوىياسر حسين عرار10931
المجند28YesNo-03-2012درعاالسھوةمحمود قاسم المضحي10932
تحت التعذيب28NoYes-03-2012درعاعلمامحمد علي الحريري10933
تحت التعذيب28NoNo-03-2012درعاعلماابراھيم حسن الحريري10934 ي م
28NoNo-03-2012درعاالحارةبالل اسماعيل النصار10935
http://youtu.be/CfmcCYqtx3Iطالب28NoNo-03-2012حلبالفرقانأنس سمو10936

http://youtu.be/pLDiDBpHM7Mمتأثرا بجراحه28NoNo-03-282012حلبإعزازعلي أحمد الخلف10937 زي ز بجربإ pر y p p

http://youtu.be/wP6eHNg8Rr4ألقيت جثثھم في نھر الفرات28NoNo-03-2012دير الزورالشحيلمجھول الھوية10938
28NoNo-03-2012دير الزورالميادينمھند زھير الجمعة10939
شمروخي10940 صالح 28NoNo-03-2012ادلبسراقبمحمد ي10940 رو ح  ب  2012بر 03 28NoNo
28NoNo-03-2012ادلبسراقبمصعب حسين حاج اسماعيل10941
28NoNo-03-2012ادلبسراقبعمار أحمد شعبان10942

محمد10943 الشيخ عموري األمن29NoNo-03-2012ادلبتلمنسأحمد http://youtuرصاص be/m9SjKNRdRgw يخ 10943 وري ا بسأ  2012ا 03 29NoNoن ص األ http://youtu.be/m9SjKNRdRgwر

إثر رصاصة داخل منزلھا29NoNo-03-2012انثىادلبتلمنسخوادة عبدالھادي عبدالمجيد10944
بقذيفة على منزله29NoNo-03-162012ادلبجرجنازضياء سليم العيسى10945
عبدالصالح10946 29NoNo-03-2012ادلبجرجنازابراھيم 29NoNo-03-2012ادلبجرجنازابراھيم عبدالصالح10946
29NoNo-03-2012ادلبجرجنازأحمد عبدالكريم العيسى10947
29NoNo-03-2012انثىادلبجرجنازسميرة جمعة الدرويش10948
جراء القصف29NoNo-03-172012طفلادلبالغدفةأحمد محمد جميل العبدالسالم الرحمون10949 م
تحت التعذيب29NoYes-03-2012ادلبخان شيخونمحمد واصل ديوب10950
جراء القصف29NoNo-03-352012ادلبأريحازياد محمد نوري فاعور10951
قتل في اريحا جراء القصف29NoNo-03-192012ادلبأورم الجوزمحمد عبدالحق10952
109 التال3 ا اإ ال 2012انثا 03 29 29NoNo-03-2012انثىحمصباب السباعإيمان حوري التالوي10953
ممرض في المشفى الميداني29NoNo-03-2012حمصباباعمرويحيى عبدالرزاق صبوح10954
http://youtu.be/crjJH7x5-X0قصف عشوائي29NoNo-03-2012حمصمجھول الھوية10955
ھمات10956 عبدهللا )29NoNo-03-2012حمصالخالديةأنس مالك http://youtu(أبو be/zv36 AR5USg http://youtu.be/zv36_AR5USg(أبو مالك )29NoNo-03-2012حمصالخالديةأنس عبدهللا ھمات10956
جراء القصف29NoNo-03-2012انثىحمصالقصير عرجونفاطمة بكداش10957
http://youtu.be/wvG3j1mH-tEجراء القصف29NoNo-03-2012حمصالقصير عرجونعبدالحميد عوض10958

 

ندن
-  ل

ان 
إلنس

ق ا
حقو

ة  ل
وري

الس
كة 

لشب
 ا

Syri
an

 N
etw

ork
 fo

r H
um

an
 R

igh
ts 

- L
on

do
n



http://youtu.be/TeqD-5OYkqYجراء القصف29NoNo-03-2012حمصالقصيرعمار عبدالحكيم  جمول10959
استشھد في قرية آبل29NoNo-03-2012حمصباباعمروأحمد الحمد10960
اختطف وقتل29NoNo-03-2012حمصالوعرحازم ياسر مشارقة10961
ا10962 ال ةة 472012انثتل 03 29NNا ا ة تأث متأثرة بجراحھا29NoNo-03-472012انثىحمصتلبيسةسمعة موسى الدامور10962
29NoNohttp://youtu.be/dW-eJ-b32a8-03-2012حمصالقصوررائد زعرور10963
29NoNo-03-2012حمصالقصورعبدالھادي الشيخ10964
صبوح10965 الشرقيةيحيى البويضة ممرض29NoNo-03-2012حمصالقصير ممرض29NoNo-03-2012حمصالقصير البويضة الشرقيةيحيى صبوح10965
29NoNo-03-2012حمصالقصير البويضة الشرقيةأنس الصوفي10966
مجند منشق قتل في حمص- القصير29YesNo-03-2012درعاالحراكعمار الحراكي10967
طالب جامعة تم حرقه وھو حي29NoYes-03-2012درعاالصورةعبدهللا محمد الحريري10968 يي م
تم حرقه وھو حي29NoYes-03-2012درعاعلماعمر رائد الحميدي10969
تم حرقه وھو حي29NoYes-03-2012درعاعلماعالء فؤاد الحريري10970
http://youtu.be/yB8bZ_P_H9gتم حرقه وھو حي29NoYes-03-2012درعاعلماعصمت حامد حروب10971
109 ال2 الضال ة 2012اةقل 03 ف29 الق ا قتل ط طبيب قتل جراء القصف29NoNo-03-2012حماةقلعة الضيقمحمد عبدالرحمن العمر10972
29NoNo-03-2012حماةقلعة المضيقحبيب الترك10973
29NoNo-03-2012حماةقلعة المضيقمحمد حمادي10974
عكوش10975 محمود البطن29NoNo-03-2012حلباألتاربمحمد في قناص بطلق http://youtuاصابة be/5f7kPFiBD3k http://youtu.be/5f7kPFiBD3kاصابة بطلق قناص في البطن29NoNo-03-2012حلباألتاربمحمد محمود عكوش10975
29NoNo-03-2012حلبإعزازعبدو اسماعيل10976
29NoNo-03-2012حلبإعزازمحمد شيخو10977
29NoNo-03-2012حلبإعزازأنور كزلو10978
برصاص االمن اثناء المظاھرة29NoNo-03-2012ريف دمشقالزبدانيمحمد أحمد غانم10979
29NoNo-03-2012ريف دمشقدوماأحمد علوش10980
29NoNo-03-2012دير الزورالقوريةسعاد باشا النجرس10981

ال ال اا األالال httا // t b / h 0YME4 E (الكديدي)10982 http://youtu.be/shn0YME4uxEرصاص األمن29NoNo-03-2012دير الزورالميادينياسر حسين المحمود

29NoNohttp://youtu.be/nYNM6_3_GYw-03-2012حمصالبياضةغياث حورية10983

الشيخ10984 أنس)30NoNo-03-2012حمصالقصورعبدهللا قناص(أبو رصاص يخ10984 2012صورب  03 30NoNo(س بو  ص( ص    ر
30NoNo-03-2012حمصتلكلخمحمد وليد مستو10985
30NoNo-03-2012حمصتلكلخمحمد علي مروان حيدر10986
http://youtu.be/nfhAKYs717gبشظايا صاروخ30NoNo-03-2012انثىحمصالخالديةحفيظة دحل10987
http://youtu.be/oCp4GxtcPbAطاعن في السن  تعرض لتعذيب ورمي30NoYes-03-2012حمصالخالديةمجھول الھوية10988
جراء القصف30NoNo-03-2012حمصالبياضةأكرم المصري10989
جراء القصف30NoNo-03-122012طفلحمصالبياضةعبدالكريم المصري10990

http://youtu be/2CNZUa maC http://youtu.be/2CNZUa_maCجراء القصف30NoNo-03-2012حمصالبياضةعصام الھامش10991
M

30NoNohttp://youtu.be/TuznU9Z2psQ-03-2012حمصالقصوررسول حداد10992
http://youtu.be/RUz83XtbXAMرصاص قناص30NoNo-03-2012حمصدير بعلبةأحمد الشوشان الحديدي10993 pي y
30NoNo-03-2012حمصالبياضةبسام الصوراني10994
جراء القصف على المدينة30NoNo-03-2012حمصالقصير البويضة الشرقيةمجھول الھوية10995
برصاص قناص30NoNo-03-452012ادلبمعرة النعمانعبد العزيز عدنان البالني10996
ال1099 فةنا لالغ 602012ا 03 اال30 ا ق ل ق ته ف ت فت نه ا ل ت تن ا امتنع عن تسليم ابنه فتم تصفيته من قبل قوات االمن30NoNo-03-602012ادلبالغدفةناصر الرحمون10997
30NoNohttp://youtu.be/hmFk2Ql-KxQ-03-2012ادلبجبل الزاوية   الراميأحمد بكري زرعة10998
30NoNohttp://youtu.be/hAl4nfoEj_c-03-162012طفلحلبمتاثرا بجراحهيوسف رشيد10999
اسمه11000 يصل 30NoNo-03-122012طفلحلبالسكريلم 30NoNo-03-122012طفلحلبالسكريلم يصل اسمه11000
استشھد وھو عائد من لبنان باستھداف سيارة النقل30NoNo-03-2012حلبالبابمحمد علي مصطفى حمدو الطويل11001
بعبوة ناسفة على الطريق30NoNo-03-2012حماةاألربعينعزمي أحمد الجواش11002
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30NoNohttp://youtu.be/9wLD_C1WpW-03-352012دمشقكفرسوسةعزات ياسين دحلة11003
8

30NoNo-03-452012دمشقجوبرعصام فارس ليمونة11004
دمشق11005 بطحيش 2012دمشقكفرسوسةھمام 03 30NoNoبجراحه متاثرا متاثرا بجراحه30NoNo-03-2012دمشقكفرسوسةھمام بطحيش  دمشق11005
جراء القصف30NoNo-03-2012دير الزورالقوريةعلي ساير العواد11006
جراء القصف30NoNo-03-2012دير الزورالقوريةعويد حسين الفاضل11007
جراء القصف30NoNo-03-2012دير الزورالقوريةأحمد حمادة البالش11008 ش زوروريب جرير
جراء القصف30NoNo-03-2012دير الزورالقوريةعلي خليف اللطيف11009
جراء القصف30NoNo-03-2012دير الزورالقوريةمحمد األحمد النھار11010
جراء القصف30NoNo-03-2012دير الزورالقوريةأكرم عبدهللا العطية11011

ة جراء القصف30NoNo-03-2012دير الزورالقوريةابراھيم علي اللطيف11012
مجند منشق جراء القصف30YesNo-03-2012دير الزورالقوريةسراي علي الساير11013
30NoNohttp://youtu.be/AtpKXUtHsRE-03-2012درعاصيدايوسف عبدالقادر جبر11014
الزعب11015 أحمد 2012درعاالمسيفرةعبدالكريم 03 30NoNo 30NoNo-03-2012درعاالمسيفرةعبدالكريم أحمد الزعبي11015
30NoNo-03-2012درعاالمسيفرةرامي عبدهللا الزعبي11016
جراء القصف30NoNo-03-2012درعاالنعيمةحسين طالل الفشتكي11017
الفشتكي11018 طالل القصف30NoNo-03-2012درعاالنعيمةمحمد جراء 0 ي8 0ريل 03 30NoNoجر
http://youtu.be/d60bvL4aOEgجراء القصف30NoNo-03-122012انثى- طفلةدرعاالنعيمةوداد جمال العبود11019
http://youtu.be/HS-Pndov1Pkجراء القصف30NoNo-03-2012درعاالنعيمةعدنان موسى العبود11020
اعدم ميدانيا30NoNo-03-2012درعاالنجيحناصر عقلة العواد11021

ة استشھد في النعيمة30NoNo-03-2012درعاالمخيممحمود موسى الجعثوني11022
30NoNohttp://youtu.be/9_jGJCd76f8-03-2012حمصالخالديةعزام حالو11023
قتل تحت التعذيب في المشفى30NoYes-03-282012حمصتلكلخ قلعة الحصنعبدالكريم محمد عروق11024
الھوية11025 الشرقيةمجھول البويضة 2012حمصالقصير 03 30NoNoالمدينة عل القصف جراء جراء القصف على المدينة30NoNo-03-2012حمصالقصير البويضة الشرقيةمجھول الھوية11025
جراء القصف على المدينة30NoNo-03-2012حمصالقصير البويضة الشرقيةمجھول الھوية11026
جراء القصف على المدينة30NoNo-03-2012حمصالقصير البويضة الشرقيةمجھول الھوية11027
الھوية11028 الشرقيةمجھول البويضة المدينة30NoNo-03-2012حمصالقصير على القصف جراء ھوي11028 يجھول  ر بوي  2012صير  03 30NoNoي ى  جر  
جراء القصف على المدينة30NoNo-03-2012حمصالقصير البويضة الشرقيةمجھول الھوية11029
جراء القصف على المدينة30NoNo-03-2012حمصالقصير البويضة الشرقيةمجھول الھوية11030
جراء القصف على المدينة30NoNo-03-2012حمصالقصير البويضة الشرقيةمجھول الھوية11031
جراء القصف على المدينة30NoNo-03-2012حمصالقصير البويضة الشرقيةمجھول الھوية11032
جراء القصف على المدينة30NoNo-03-2012حمصالقصير البويضة الشرقيةمجھول الھوية11033
جراء القصف على المدينة30NoNo-03-2012حمصالقصير البويضة الشرقيةمجھول الھوية11034
ية11035 الھ ل قيةجھ الش يضة الب صالقصي 2012ح 03 30NNدينة ال عل القصف اء ج جراء القصف على المدينة30NoNo-03-2012حمصالقصير البويضة الشرقيةمجھول الھوية11035
جراء القصف على المدينة30NoNo-03-2012حمصالقصير البويضة الشرقيةمجھول الھوية11036
جراء القصف على المدينة30NoNo-03-2012حمصالقصير البويضة الشرقيةمجھول الھوية11037
الھوية11038 الشرقيةمجھول البويضة المدينة30NoNo-03-2012حمصالقصير على القصف جراء ھوي11038 يجھول  ر بوي  2012صير  03 30NoNoي ى  ء   جر
تم ذبحھم أثناء فرارھم الى السھول31NoNo-03-2012درعاالغارية الغربيةمجھول الھوية11039
تم ذبحھم أثناء فرارھم الى السھول31NoNo-03-2012درعاالغارية الغربيةمجھول الھوية11040
تم ذبحھم أثناء فرارھم الى السھول31NoNo-03-2012درعاالغارية الغربيةمجھول الھوية11041
تم ذبحھم أثناء فرارھم الى السھول31NoNo-03-2012درعاالغارية الغربيةمجھول الھوية11042
تم ذبحھم أثناء فرارھم الى السھول31NoNo-03-2012درعاالغارية الغربيةمجھول الھوية11043
بقذيفة دبابة استھدفتھم31NoNo-03-2012درعاخربة غزالةمجھول الھوية11044
ة11045 الھ ل غزالةھ ة عاخ 2012د 03 31NNتھدفتھ ا ة ا د فة قذ بقذيفة دبابة استھدفتھم31NoNo-03-2012درعاخربة غزالةمجھول الھوية11045
بقذيفة دبابة استھدفتھم31NoNo-03-2012درعاخربة غزالةمجھول الھوية11046
بقذيفة دبابة استھدفتھم31NoNo-03-2012درعاخربة غزالةمجھول الھوية11047
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وجدت الجثث عن مفرق الغزال في قلعة المضيق31NoNo-03-2012حماةكفرزيتامجھول الھوية11048
وجدت الجثث عن مفرق الغزال في قلعة المضيق31NoNo-03-2012حماةكفرزيتامجھول الھوية11049
رائد منشق استشھد في دير الزور31YesNo-03-2012حمصنضال حموطة11050
ق11051 ةخال 2012تل 03 31NNhtt // t b /( fSW23D0A ) 31NoNohttp://youtu.be/(-sfSW23D0Ac)-03-2012حمصتلبيسةمحمد خالد قيسون11051
31NoNohttp://youtu.be/fK-g0RWILCc-03-2012انثىحمصالبياضةعالء شامان سلمان11052
http://youtu.be/kN3ITUxKKh8بائع خضار متأثرا بجراحه31NoNo-03-2012حمصتلبيسةعبدالحميد الجناح11053
عطرة11054 يوسف 31NoNohttp://youtu-03-2012حمصالرستنناصر be/EMQjmKIzHMs 31NoNohttp://youtu.be/EMQjmKIzHMs-03-2012حمصالرستنناصر يوسف عطرة11054
31NoNohttp://youtu.be/9yXwQgyf_zs-03-2012انثىحمصالرستنعائشة محمد الضامن11055
31NoNohttp://youtu.be/KQ3NcAR77rA-03-2012حمصالخالديةعبدالمولى الرفاعي11056
31NoNohttp://youtu.be/9OGKw-01xSUp-03-2012حمصالخالديةعمار محمد المجاور11057 y
http://youtu.be/u5k2Rq-7xToقصف عشوائي وھو يقوم بإسعاف الجرحى31NoNo-03-282012حمصالقصيريوسف عبداإلله بكار11058
http://youtu.be/kFRiPgIxz3Eجراء القصف31NoNo-03-2012طفلحمصالقصيرعبدالرحمن شھاب11059
http://youtu.be/pItdYdkfdBUجراء القصف31NoNo-03-2012انثى - طفلةحمصالقصير الحميديةتالين خليف الحاج11060
ا11061 ال ف خل ز ز ةال ال 2012طفلالق 03 ف31 الق httا // t b / ItdYdkfdBU http://youtu.be/pItdYdkfdBUجراء القصف31NoNo-03-2012طفلحمصالقصير الحميديةعبدالعزيز خليف الحاج11061
جراء القصف31NoNo-03-2012حمصالقصير الحميديةخليف عبدالكريم الحاج11062
http://youtu.be/pItdYdkfdBUجراء القصف31NoNo-03-2012حمصالقصيرمجھول الھوية11063
الزھوري11064 جودات محمود ذبحه31NoNo-03-252012حمصالقصيرزاھر تم - النھرية النھرية -   تم ذبحه31NoNo-03-252012حمصالقصيرزاھر محمود جودات الزھوري11064
31NoNohttp://youtu.be/Qas7fQoSioY-03-2012حمصدير بعلبةمجھول الھوية11065
31NoNohttp://youtu.be/i-_UOWRQraw-03-2012حمصالبياضةلم يصل اسمه11066
طالب جامعي31NoNo-03-222012حمصالغوطةھشام أحمد دوامة11067 يم
http://youtu.be/d9nH77AdLgEجراء القصف31NoNo-03-2012حمصالصفصافةماھر السيوفي11068
http://youtu.be/(-J2lvPJ2WvI)خطف وعذب حتى الموت31NoYes-03-92012طفلادلبخان شيخونصقر يوسف العواج11069

http://youtu.be/q42hRkhBwWoخطف وعذب حتى الموت31NoYes-03-222012ادلبخان شيخونسھيل عبدالكريم الديري11070 يري ريم ب ونھي ي وبن ى ب pو y q

http://youtu.be/X9hY5QODlswخطف وعذب حتى الموت31NoYes-03-192012ادلبخان شيخونمصطفى عماد العواج11071

http://youtu.be/UYFHNDHrKngخطف وعذب حتى الموت31NoYes-03-232012ادلبخان شيخونباسل حسن معراتي11072

منشد كفرومة31NoNo-03-2012ادلبكفرومةزھير محمد خير دوريش11073
31NoNo-03-332012ادلبتلمنسفراس ابراھيم الشيخ محمد11074
مجند منشق استشھد في حمص31YesNo-03-202012ادلبمعرة النعمانبشار محمد جمال11075
ا11076 ن ا لال 352012ا 03 31NN 31NoNo-03-352012ادلباحسمسليمان ھنداوي11076
الفطيرة31NoNo-03-2012ادلبجبل الزاويةعبدالرحمن العوض11077
31NoNohttp://youtu.be/38ANn9J_AZc-03-2012انثىادلبسھل الروج   القربياتسلطانة محمد حومد11078
حومد11079 محمد العقربياتجمال الروج 31NoNohttp://youtu-03-2012انثىادلبسھل be/38ANn9J AZc 31NoNohttp://youtu.be/38ANn9J_AZc-03-2012انثىادلبسھل الروج  العقربياتجمال محمد حومد11079
http://youtu.be/7hLV1bKKGjYتحت التعذيب31NoNo-03-2012ادلبأريحارامز أحمد طكو11080
http://youtu.be/(-J2lvPJ2WvI)قتل في ادلب حيث خطف وعذب حتى الموت31NoYes-03-702012حلباحمد علي حبلص11081
الزوار31NoNo-03-2012حماةطيبة اإلماممناف الحلو11082 م
الزوار31NoNo-03-2012حماةطيبة اإلمامأنس عمر األحمد11083
وجدت الجثث عن مفرق الغزال في قلعة المضيق31NoNo-03-2012حماةكفرزيتامجھول الھوية11084
تم دھسه أثناء التشييع31NoNo-03-2012دمشقكفروسةأحمد عنيز11085
ةن11086 2012شكف 03 31 31NoNo-03-2012دمشقكفرسوسةمحمد جديني11086
استشھد على حاجز في حمص31NoNo-03-2012ريف دمشقالقلمونضغيم عبدالرحيم11087
بقذيفة دبابة استھدفتھم31NoNo-03-2012درعاخربة غزالةمجھول الھوية11088
الجنادي11089 صبح عوض حمص31NoNo-03-2012درعانوىمحمد في استشھد استشھد في حمص31NoNo-03-2012درعانوىمحمد عوض صبح الجنادي11089
31NoNo-03-2012طفلدرعاأم ولدأحمد محمد كمال موسى11090
تم ذبحه أثناء فراره الى السھول31NoNo-03-2012درعاالغارية الغربيةعبدالرحمن حسين المصطفى العوير11091
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تم ذبحه أثناء فراره الى السھول31NoNo-03-2012درعاالغارية الغربيةمحمد صبحي السالمة11092
تم ذبحه أثناء فراره الى السھول31NoNo-03-2012درعاالغارية الغربيةأسامة صبحي السالمة11093
تم ذبحه أثناء فراره الى السھول31NoNo-03-2012درعاالغارية الغربيةمحمد ياسين الجابر11094
ا11095 ال ةا الغ ة 2012االغا 03 31NNل ال ال ا ف أثنا ه ذ ت تم ذبحه أثناء فراره الى السھول31NoNo-03-2012درعاالغارية الغربيةسميح ياسين الجابر11095
الغارية الغربية  تم ذبحه أثناء فراره الى السھول31NoNo-03-152012طفلدرعاأسامة ياسين الجابر11096
تم ذبحه أثناء فراره الى السھول31NoNo-03-2012درعاالغارية الغربيةدخل هللا ناصر العوير11097
الدزيزي11098 رضان الغربيةفراس السھول31NoNo-03-2012درعاالغارية الى فراره أثناء ذبحه تم تم ذبحه أثناء فراره الى السھول31NoNo-03-2012درعاالغارية الغربيةفراس رضان الدزيزي11098
تم ذبحه أثناء فراره الى السھول31NoNo-03-2012درعاالغارية الغربيةخالد ابراھيم الدزيزي11099
تم ذبحه أثناء فراره الى السھول31NoNo-03-2012درعاالغارية الشرقيةمعمر محمد الرفاعي11100
تم ذبحه أثناء فراره الى السھول31NoNo-03-2012درعاالغارية الشرقيةاسماعيل محمد الرفاعي11101 مي
تم ذبحه أثناء فراره الى السھول31NoNo-03-2012درعاالغارية الشرقيةوسيم الرفاعي11102
تم ذبحه أثناء فراره الى السھول31NoNo-03-2012طفلدرعاالغارية الشرقيةوسام خالد الدزيزي11103
تم ذبحه أثناء فراره الى السھول31NoNo-03-2012طفلدرعاالغارية الشرقيةطفل لم يصل اسمه11104
ة1110 ال ةل الغ ة 2012االغا 03 ل31 ال ال ا ف أثنا ذ ت تم ذبحھم أثناء فرارھم الى السھول31NoNo-03-2012درعاالغارية الغربيةمجھول الھوية11105
31NoNohttp://youtu.be/Qas7fQoSioY-03-2012حمصدير بعلبةمجھول الھوية11106
31NoNohttp://youtu.be/Qas7fQoSioY-03-2012حمصدير بعلبةمجھول الھوية11107
الھوية11108 بعلبةمجھول 31NoNohttp://youtu-03-2012حمصدير be/Qas7fQoSioY 31NoNohttp://youtu.be/Qas7fQoSioY-03-2012حمصدير بعلبةمجھول الھوية11108
اعتقل وقتل01NoNo-04-2012حمصالوعرعبدالحكيم البقاعي11109
رقيب قتل في دير الزور01YesNo-04-2012حلبصالح الدينبشار قربي11110
تحت التعذيب01NoYes-04-242012حمصجوبرعبدالبارئ سليمان الرفاعي11111 ي
تحت التعذيب01NoYes-04-452012حمصجوبرعبدالحكيم سليمان الرفاعي11112
إطالق نار على سيارته من حاجز01NoNo-04-2012ريف دمشقدومامازن السعيد11113
01NoNo-04-2012حمصجورة الشياحبالل الدمخلي11114

htt // t b /YHAD Q OD http://youtu.be/YHADgQnaODشھداء 5 لم تصل اسمائھم بعد نتيجة القصف •01NoNo-04-2012حمصحي الخالديةمجھول الھوية11115
k

http://youtu.be/YHADgQnaODشھداء 5 لم تصل اسمائھم بعد نتيجة القصف •01NoNo-04-2012حمصحي الخالديةمجھول الھوية11116
k

http://youtu.be/YHADgQnaODشھداء 5 لم تصل اسمائھم بعد نتيجة القصف •01NoNo-04-2012حمصحي الخالديةمجھول الھوية11117
k

http://youtu.be/YHADgQnaODشھداء 5 لم تصل اسمائھم بعد نتيجة القصف •01NoNo-04-2012حمصحي الخالديةمجھول الھوية11118
kk

01NoNo-04-2012حمصباباعمروأحمد ملحم11119
01NoNo-04-2012حمصالرستنياسر دياب11120
متاثرا بجراحه01NoNo-04-2012درعاأم المياذنعبدالرحمن يحيى عبدهللا الفشتكي11121
مجند منشق متأثرا بجراحه01YesNo-04-2012درعاغباغبأوبي سعد جاسم11122
مجند منشق استشھد في الغرية01YesNo-04-2012درعاغباغببھاء أحمد ماوردي11123
مجند منشق استشھد في الغرية01YesNo-04-2012درعاغباغبمحمد جميل ذكور11124
د11125 اال از ف اغد عاغ 2012د 04 01YNة الغ ف د تش ا نشق ند مجند منشق استشھد في الغرية01YesNo-04-2012درعاغباغبمحمود فواز االحمد11125
برصاص قناص01NoNo-04-2012درعااليادودةسميح حمد الزعبي11126
01NoNo-04-2012درعاعلي سالم الصياصنة11127
الجباوي11128 يعقوب القصف01YesNo-04-2012درعاجاسممحمد جراء القورية الزور دير في استشھد المجند 2012درعاجاسممحمد يعقوب الجباوي11128 04 01YesNoالمجند  استشھد في دير الزور القورية جراء القصف
01NoNohttp://youtu.be/l7EARKMmgiQ-04-2012ريف دمشقالضميرعالء محمود ھذال11129
برصاص االمن01NoNo-04-2012دمشقحي ركن الدينرضوان دقوري11130
جراء القصف01NoNo-04-2012دير الزورالقوريةعلي حسون العبد11131
جراء القصف01NoNo-04-2012دير الزورالقوريةعدنان الرافع الصالح11132
جراء القصف01NoNo-04-2012دير الزورالقوريةاحمد محمود العمر11133
جراء القصف01NoNo-04-2012دير الزورالقوريةعبيدة محمد البالش11134
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http://youtu.be/HDY1oEYpb6Iرصاص األمن01NoNo-04-2012دير الزورالجزديحمد العيدان العيدان11135

01NoNohttp://youtu.be/TNhm625MP2-04-2012دير الزورالقوريةجمعة الذياب11136
M

السيوف11137 عبداإلله الشامماھر 2012حمصكرم 04 01NoNo 01NoNo-04-2012حمصكرم الشاميماھر عبداإلله السيوفي11137
متأثر بجراحه01NoNo-04-2012حمصالدبالنرامي مازن الصفوة11138
http://youtu.be/gZZgBfZMNvQ نتيجة القصف(ابو فھمي )01NoNo-04-2012حمصالصفصافةمحمد نايف حورية11139

الھوية11140 الخالديةمجھول 2012حمصح 04 01NoNoالقصف نتيجة بعد مائھ ا تصل ل 5 http://youtu.be/YHADgQnaODشھداء pشھداء 5 لم تصل اسمائھم بعد نتيجة القصف •01NoNo-04-2012حمصحي الخالديةمجھول الھوية11140 y g
k

http://youtu.be/0PLkSimO3iAنتيجة القصف01NoNo-04-2012حمصالصفصافةبسام عبد الساتر شرمي11141
http://youtu.be/7Vxi53u667kالخالدية نتيجة القصف01NoNo-04-2012حمصالبياضةحسن محمد نور الدين11142
ات11143 طل ط 2012القد 04 01NNف الق ة نت ة httالخالد // t b / 49jD P9h http://youtu.be/y49jDuP9hsoالخالدية نتيجة القصف01NoNo-04-2012حمصالقصورمحمد طيب طليمات11143
01NoNohttp://youtu.be/BZhJ8qAh64o-04-2012حمصالبياضةعدنان شيخ السوق11144
01NoNohttp://youtu.be/BZhJ8qAh64o-04-2012حمصالبياضةعمار شيخ السوق11145
شيحة11146 القصف01NoNo-04-2012طفلحمصالبياضةعمر نتيجة 2012طفلحمصالبياضةعمر شيحة11146 04 01NoNoنتيجة القصف
نتيجة القصف01NoNo-04-2012حمصالبياضةعبد الرحمن شيحة11147
http://youtu.be/7GnzzlBzDqEمتأثر بجراحه01NoNo-04-2012حمصالرستنصالح الصالح11148
تلدو01NoNo-04-312012حمصالحولةزيد زياد العكش11149
01NoNo-04-72012انثى - طفلةحمصالقصيرخديجة حسين طماس11150
جلطة قلبية عندما رأت منزلھا ومنزل أبنائھا محترق01NoNo-04-752012انثىحماةسھل الغاب قبر فضةمريم الثلوج11151
http://youtu.be/yGdJFza41ooخطف وقتل01NoNo-04-2012حماةكفرزيتاخالد حسن الھكا11152
ل11153 ال ن نخالد 2012اةال 04 01NN 01NoNo-04-2012حماةالجبينخالد حسين العلي11153
01NoNo-04-292012حماةاللطامنةعبد هللا المناع11154
01NoNo-04-322012حماةاللطامنةوائل عبدالكريم العباس11155
العباس11156 خالد 01NoNo-04-2012حماةاللطامنةابن 01NoNo-04-2012حماةاللطامنةابن خالد العباس11156
استشھد في ادلب شحشبو01NoNo-04-2012حماةقلعة المضيقمن ال جدا11157
استشھد في ادلب  شحشبو01NoNo-04-2012حماةقلعة المضيقمن ال النايف11158
برصاص األمن01NoNo-04-2012حماةقلعة المضيقياسين الصلوح11159
01NoNo-04-222012حماةقلعة المضيقجمال  احمد النايف11160
زوجة محمد الحلو01NoNo-04-2012انثىحماةطيبة اإلمامفضة الشيخ11161
01NoNo-04-452012انثىادلبكفرعميمخولة البريكي11162
ط11163 ةال الزا لل 552012انثا 04 01NNت نت حنتوتين01NoNo-04-552012انثىادلبجبل الزاويةمريم سعيد المطر11163
استشھد في حماة بكمين01NoNo-04-522012ادلبجرجنازحسن حمدو النايف11164
رضيع  توفي لعدم القدرة على إسعافه بسبب الحواجز01NoNo-04-2012طفلادلبتفتنازجھاد أيمن شعبان11165
باريش11166 مصطفى بحاف01NoNo-04-2012ادلبسراقبمحمد الملقب الملقب بحاف01NoNo-04-2012ادلبسراقبمحمد مصطفى باريش11166
  برصاص األمن(الدابل)01NoNo-04-2012ادلبسراقبمحمد محمود عبود11167
  متأثرا بجراحه(الحناني)01NoNo-04-2012ادلبسراقبرياض اليوسف11168
01NoNo-04-2012ادلبسراقبخالد حسين الكحيل11169
01NoNo-04-2012ادلبسراقبمحمد عادل العبود11170
ً 01NoNo-04-2012ادلبجبل الزاوية - ابليننزيه أحمد عاصي11171 حرق حيا

قاھر11172 مزكين المتظاھرين01YesNo-04-2012الحسكةالقامشليوليد على النار إطالق لرفضه (اليمامه) شيتكا قرية ر11172 ين  ز ي  2012يو 04 01YesNoرين ى  ر  ق  ر إ  ( ي ي ( ري  

01NoNo-04-282012حمصمھينعمر عبدالعليم نعجة11173
مجند منشق استشھد في بصر الحرير01YesNo-04-2012درعااللجاةناصر عقلة سليمان11174
الھوية11175 بعلبةمجھول سيارتھم02NoNo-04-2012حمصدير ألستھداف نتيجة حرقاً ماتوا ماتوا حرقا نتيجة ألستھداف سيارتھم02NoNo-04-2012حمصدير بعلبةمجھول الھوية11175
ماتوا حرقاً نتيجة ألستھداف سيارتھم02NoNo-04-2012حمصدير بعلبةمجھول الھوية11176
برصاص قناص02NoNo-04-2012ادلبجرجنازمحمد رمضان الشرھان11177
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تحت التعذيب02NoYes-04-322012درعاعلمابكر قطاش الحريري11178
02NoNo-04-2012حمصدير بعلبةزكريا عبيد11179
http://youtu.be/cM58OM4yxzsعبد الھادي (الشلة)02NoNo-04-2012حمصدير بعلبةعبد الھادي  دبوس11180
ةالكاف11181 2012ل 04 02NN(الشلة) الكاف عبد الكافي (الشلة)02NoNo-04-2012حمصدير بعلبةعبد الكافي دبوس11181
02NoNo-04-2012حمصدير بعلبةمحمد فرج زكريا الحميد11182
02NoNo-04-2012حمصدير بعلبةخالد مشيعل11183
الحموي11184 سالم الزيتونمحمد بعلبة02NoNo-04-2012حمصكرم بدير http://youtuاستشھد be/VbUsoVLz0 Q http://youtu.be/VbUsoVLz0_Qاستشھد بدير بعلبة02NoNo-04-2012حمصكرم الزيتونمحمد سالم الحموي11184
02NoNo-04-292012حمصالقصيرابراھيم خالد الزين11185
02NoNo-04-2012طفلحمصالقصيراحمد عبدالرحمن سويد11186
http://youtu.be/OqOX55ibQpMمن الطائفة المسيحية02NoNo-04-2012حمصالقصيرأكرم فارس حالق11187 pم y q p
02NoNohttp://youtu.be/bV5fni7cF9g-04-2012حمصجورة الشياحمحمد منار النجار11188
02NoNohttp://youtu.be/LDHkMJRoSfA-04-2012طفلحمصجورة الشياحعبيدة نور رضوان11189
02NoNohttp://youtu.be/dvuWdE_8kSg-04-202012حمصالبياضةعماد حسون11190
ان11191 ك الت ز ز ةال 2012الخال 04 02htt // t b /#NAME? ?02NoNohttp://youtu.be/#NAME-04-2012حمصالخالديةعبد العزيز التركماني11191

http://youtu.be/QKMecw7AA8cاستشھد في دير بعلبة02NoNo-04-2012حمصالخالديةمحمد محمود مشھور11192

الزعبي11193 02NoNo-04-2012حمصالبياضةيحيى بي93 ز يى 0صبيي 0 0NoNo
جراء القصف02NoNo-04-2012حمصالبياضةعبدالرزاق احمد زبداني11194
ماتوا حرقاً نتيجة ألستھداف سيارتھم02NoNo-04-2012حمصدير بعلبةمجھول الھوية11195
جراء القصف02NoNo-04-2012حمصالرستنمحمد سامي طقطق11196

ة ةأ http://youtu.be/1YHUKgflFv4استشھد في دير بعلبة جراء القصف02NoNo-04-2012حمصالرستنأسامة الحلوة11197
استشھدت في القصير متأثرة  بجراحھا02NoNo-04-2012انثى - طفلةحمصباباعمروھند حسام القاسم11198
استشھد في حماة قرية قنبر02NoNo-04-2012حمصالبياضةمحمد متعب الحجي التركاوي11199
التركاوي11200 مشھور عود 2012حمصالبياضةجالل 04 02NoNoقنبر قرية حماة ف تشھد ا استشھد في حماة قرية قنبر02NoNo-04-2012حمصالبياضةجالل سعود مشھور التركاوي11200
استشھد في حماة قرية قنبر02NoNo-04-2012حمصالبياضةمحمد مسعود مشھور التركاوي11201
استشھد في حماة قرية قنبر02NoNo-04-2012حمصالبياضةمھند الفارس التركاوي11202
العوض11203 احمد 02NoNohttp://youtu.be/jN9Iwmgo2f8-04-302012ادلبحاسراجح وض11203 جح   302012بسر 04 02NoNohttp://youtu.be/jN9Iwmgo2f8
02NoNo-04-2012ادلبحاسعبد الرزاق محمدعلي  الشيخ نجيب11204
02NoNo-04-2012ادلبحاسسامر احمد الفرحات11205
02NoNo-04-2012ادلبحاساياد احمد الفرحات11206
02NoNo-04-2012ادلبحاساحمد النجار11207
02NoNohttp://youtu.be/lyyz4xuZBBI-04-2012ادلبحاساحمد حمود الخضر11208
02NoNohttp://youtu.be/wiyzcOt2OqI-04-2012ادلبحاساسماعيل محمد الشرتح11209
النايف11210 فل نبلن دي ية الزا 162012طفلادلجبل 04 02NNالقصف نتيجة نتيجة القصف02NoNo-04-162012طفلادلبجبل الزاوية  دير سنبلنوفل النايف11210
02NoNo-04-2012انثىادلبكفرومةروضة عبدالجليل االبراھيم11211
02NoNohttp://youtu.be/0792a2595nE-04-2012ادلبفركياحسين شبيب11212
بكري11213 الزاويةمصطفى ابلين02NoNo-04-172012ادلبجبل ري11213 ويى ب ز 172012بجبل  04 02NoNoين ب
02NoNo-04-2012انثى - طفلةادلبخان السبلفضيلة شعبان األحمر11214
02NoNo-04-182012ادلبسفوھنخليل مطيع األقرع11215
02NoNohttp://youtu.be/zl2Gn_XKt0c-04-2012حلبعندانمجھول الھوية11216
02NoNo-04-2012حلبباتبوغياث البش11217
تحت التعذيب02NoYes-04-2012حلبجرابلسأحمد محمود كنج11218
02NoNo-04-152012طفلحماةطريق دمشقمھند عزيز كردي11219
ل11220 اع اال خالد 322012اةداض 04 02NN 02NoNo-04-322012حماةمعردسرياض خالد االسماعيل11220
02NoNo-04-2012حماةقلعة المضيقطلحة خالد مغربي11221
02NoNo-04-2012حماةقلعة المضيقياسين مصطفى11222
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02NoNo-04-2012حماةصورانزكريا النوري11223
02NoNo-04-2012دير الزورمنذر قرصلي11224
مجند قتل في دير الزور بعد رفضه إطالق النار02YesNo-04-2012الحسكةالكالسةشريف عمر شيخ مطر11225
ضا11226 ضةال شقال 332012ف 04 02NNاأل ل قتل قتل على يد األمن02NoNo-04-332012ريف دمشقالروضةعبد الرحمن رمضان11226
03NoNo-04-2012دمشقركن الدينرضوان دقوري11227
03NoNo-04-2012درعاإنخلمھيب وجيه الناصر11228

ف ل االقا ف ا فة قذ //قاً / O O http://youtu.be/NvOY6qpxROMحرقا بقذيفة استھدفت سيارته03NoNo-04-2012حمصالقصوررامي وليد سفور11229

http://youtu.be/kYTqLmhTk1Aنتيجة القصف03NoNo-04-2012حمصالصفصافةعمار النعسان11230
نتيجة القصف03NoNo-04-2012ادلبتفتنازمحمد علي األخن11231
03NoNo-04-2012ادلبتفتنازعمر عبدالوھاب حمود غزال11232
متأثرا بجراحه03NoNo-04-452012ادلبمعرة النعمانعبد العزيز البالني11233
طلف03NoNo-04-212012حمصالحولةحسام الجدعان11234
الدين11235 عز 182012حمصالحولةفارس 04 03NoNoطلف طلف03NoNo-04-182012حمصالحولةفارس عز الدين11235
http://youtu.be/gWn4CmaZNlcرصاص قناص03NoNo-04-2012حمصباب ھودنضال عبدالجواد ملوك11236
http://youtu.be/nMRE9Vi31esضابط03YesNo-04-2012ريف دمشقسرغاياحمود محمد كمال الدين الشماط11237
شلي11238 03NoNo-04-2012ادلبتفتنازثائر ي38 0بزر 0 03NoNo
03NoNo-04-2012ادلبتفتنازمحمد تركي بكداش11239
03NoNo-04-2012ادلبتفتنازعلي أحمد غزال11240
03NoNo-04-2012ادلبتفتنازأحمد عماد شلي11241
03NoNo-04-2012ادلبتفتنازناصر غازي غزال11242
03NoNo-04-2012ادلبتفتنازعبد المطلب غزال11243
03NoNo-04-2012ادلبتفتنازوائل عبد الرحمن غزال11244
غزال11245 حمود وليد 2012ادلبتفتنازأيمن 04 03NoNo 03NoNo-04-2012ادلبتفتنازأيمن وليد حمود غزال11245
03NoNo-04-2012ادلبتفتنازمحمد عبد الحسيب غزال11246
03NoNo-04-2012ادلبتفتنازعمر عبد الوھاب حمود غزال11247
القادر11248 عبد القصف03NoNo-04-2012ادلبتفتنازمحمود نتيجة ر11248 ب  2012بزو  04 03NoNo يج
مختل عقليا قتل نتيجة القصف03NoNo-04-2012ادلبتفتنازخالد درويش العلي11249
مختل عقليا قتل نتيجة القصف03NoNo-04-2012ادلبتفتنازأسامة درويش العلي11250
نتيجة القصف03NoNo-04-2012ادلبتفتنازعبداإلله علي غزال11251
نتيجة القصف03NoNo-04-702012انثىادلبتفتنازفاطمة المعسوس11252
نتيجة القصف03NoNo-04-2012ادلبتفتنازعلي المعسوس11253
تم تصفيته ميدانيا03NoNo-04-2012ادلبجبل الزاوية كنصفرةعبد الرحيم حج خليل11254
يش11255 د د أح انخالد النع ة 332012ادلع 04 03NN 03NoNo-04-332012ادلبمعرة النعمانخالد أحمد درويش11255
03NoNo-04-2012ادلبتفتنازحسن علي الحجي غزال11256
نتيجة القصف03NoNo-04-2012حمصالبياضةعبيدة العباس11257
كرزون11258 اإلله الشرقيةعبد 03NoNo-04-862012حمصالبويضة رزون11258 إل  يب  ر 862012صبوي  04 03NoNo
03NoNo-04-642012انثىحمصالبويضة الشرقيةفھيدة بكار11259
(االم)03NoNo-04-2012انثىحمصالقصيرنزھة الزين11260
( االبن )03NoNo-04-2012حمصالقصيرأحمد محمد شمس الدين11261
03NoNo-04-2012حمصقرية الضبعةحسين احمد صطوف11262
نتيجة القصف03NoNo-04-2012انثىحمصالرستنوضحى مصطفى فرزات11263
شيخ03NoNo-04-2012حمصدير بعلبةسعيد العلي ابو الوليد11264
ال11265 ھا دال ع 2012القد 04 03NNhttp://youtu be/uYbqHz8Z4Bo 03NoNohttp://youtu.be/uYbqHz8Z4Bo-04-2012حمصالقصورمجد عبدالوھاب الحموي11265
http://youtu.be/87ik6Su80iIجراء القصف03NoNo-04-2012حمصالقرابيصمصطفى جيجاوي11266
http://youtu.be/hDNpZh1Dz0Yجراء القصف03NoNo-04-2012حمصدير بعلبةمحمد دياب11267
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جراء القصف03NoNo-04-2012حمصالخالديةعبدالباسط شيحان11268
03NoNo-04-2012حمصالرستنجھاد العمش11269
03NoNohttp://youtu.be/LgIxureZE3c-04-2012انثىحمصباب ھودمجھولة الھوية11270
ان11271 ل ا ةتز 2012الخال 04 03NNhtt // t b / 4lEdLP 9RM 03NoNohttp://youtu.be/p4lEdLPg9RM-04-2012حمصالخالديةمعتز عادل صوراني11271
03NoNohttp://youtu.be/jG3_AL-3ZfI-04-2012حمصالقصورمؤيد شالر11272

03NoNohttp://youtu.be/PbWwAkUh984-04-2012حماةاللطامنةعبدهللا العصفور11273

03NoNo-04-2012حماةقرية طيبة التركيفرج علي العبيد العلوش التركاوي11274
03NoNo-04-2012درعاأبطعمحمد احمد نصيرات11275
03NoNo-04-2012درعاإبطعأحمد الجاحد11276
03NoNo-04-2012درعاإبطعنصر عبدالمجيد الجاحد11277
03NoNo-04-172012طفلدرعاإبطعماھر نبيل ابو ستيت11278
03NoNo-04-2012درعاإنخلمحمد الفروان11279
الشمري11280 2012درعاإنخلھيثم 04 03NoNo 03NoNo-04-2012درعاإنخلھيثم الشمري11280
03NoNo-04-2012درعاإنخلايمن غازي الفروان11281
ً 03NoNo-04-702012ريف دمشقالزبدانيمحمد علي الشمالي11282 اعدم ميدانيا
جابر11283 عصافيرطارق دمشقدير ميدانيا03NoNo-04-2012ريف أعدم ( (حلبوني بـ http://youtu.be/0QdKmcKW-K0ملقب بر83 ج يررق قير 0ري 0 03NoNoي ي م ( ي بو ) ب pب //you u be/0Qd c 0
03NoNo-04-2012حلبالسحارةعبد القادر مصطفى رمضان11284
http://youtu.be/y01ZmDxQio8تحت التعذيب03NoYes-04-2012حلبإعزازعمر عبدالحميد الحاج عمر السيد علي11285
مجند  استشھد في حلب03YesNo-04-2012الحسكةعبدو حسن عرابي11286

ةة 04NoNohttp://youtu.be/sa61LG071DU-04-2012حمصالغوطةمجھول الھوية11287
04NoNohttp://youtu.be/4W_CtRNhMaI-04-2012حمصالغوطةمجھول الھوية11288
واحد من 3 شھداء إثر قصف سيارة كانت تقلھم04NoNo-04-2012ادلبمعرة النعمانمجھول الھوية11289
الن11290 ر حمدو شيخونمصطف 2012ادلبخان 04 04NoNoقناص رصاص رصاص قناص04NoNo-04-2012ادلبخان شيخونمصطفى حمدو رسالن11290
04NoNo-04-2012ادلبتفتنازمنذر مصطفى غزال11291
04NoNo-04-2012ادلبتفتنازمحمد وليد صالح غزال11292
غزال11293 حمود الوھاب عبد 04NoNo-04-2012ادلبتفتنازابراھيم ل11293 ز و  ب  و ب  يم  2012بزبر 04 04NoNo
04NoNo-04-2012ادلبتفتنازعلي أحمد الحاج حسين غزال11294
04NoNo-04-2012ادلبتفتنازمحمد عبدالرحمن محمد عبدالمجيد غزال11295
04NoNo-04-2012ادلبتفتنازمحمد حسين غزال11296
04NoNo-04-2012ادلبتفتنازمحمد عبد الرحيم غزال11297
04NoNo-04-2012ادلبتفتنازمحمد ديب حمود غزال11298
04NoNo-04-2012ادلبتفتنازياسر حسين غزال11299
غزال11300 دي د ح 2012ادلتفتنازيحي 04 04NN 04NoNo-04-2012ادلبتفتنازيحيى محمد ديب غزال11300
04NoNo-04-2012ادلبتفتنازمحمود حج يحيى حمود غزال11301
04NoNo-04-2012ادلبتفتنازمحمود محمد ديب غزال11302
غزال11303 فاروق 04NoNo-04-2012ادلبتفتنازعارف ل11303 ز روق  2012بزر  04 04NoNo
04NoNo-04-2012ادلبتفتنازنذير فاروق غزال11304
04NoNo-04-2012ادلبتفتنازنجيب فاروق غزال11305
04NoNo-04-2012ادلبتفتنازمحمد محمد سليم حمود غزال11306
04NoNo-04-2012ادلبتفتنازعبد هللا جمال خطيب11307
04NoNo-04-2012ادلبتفتنازباسم نشأت حسنية11308
04NoNo-04-2012ادلبتفتنازمحمود يوسف حسنية11309
ان11310 ط 2012ادلتفتنازعدنان 04 04NN 04NoNo-04-2012ادلبتفتنازصبحي عدنان طحان11310
04NoNo-04-2012ادلبتفتنازعائلة عقيل بيازيد11311
04NoNo-04-2012ادلبتفتنازعائلة علي محيي الدين حالق11312
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المحامي04NoNo-04-402012ادلبالبارةعدنان محمد العثمان11313
04NoNo-04-502012ادلبالبارةاحمد محمد العثمان11314
نتيجة القصف04NoNo-04-2012ادلبطعومعماد عماشو11315
ل11316 ال نانال ة لخ طفلةا 42012انث 04 04NNت ك ل ة طائ فة httقذ // t b /K7SfCf 0 k طفلةادلبخربة برنانمنال العلي11316 - http://youtu.be/K7SfCfwa0mkقذيفة من طائرة ھلوكبتر04NoNo-04-42012انثى
04NoNo-04-2012ادلبأريحاسامر بزي11317
04NoNo-04-2012ادلبتفتنازأيمن محمد زيدان11318
زيدان11319 عبدالقادر 04NoNo-04-2012ادلبتفتنازعالء 04NoNo-04-2012ادلبتفتنازعالء عبدالقادر زيدان11319
نتيجة القصف04NoNo-04-2012انثىريف دمشقبيت سحمخلود حكمت11320
نتيجة القصف04NoNo-04-2012ريف دمشقبيت سحممحمد إحسان الغوراني11321
http://youtu.be/kh7GcuY3fQoنتيجة القصف04NoNo-04-2012ريف دمشقبيت سحمماھرإحسان الغوراني11322 pمي y
04NoNo-04-2012ريف دمشقدومافھد برخش11323
04NoNo-04-2012انثىريف دمشقدومازوجة فھد برخش11324
04NoNo-04-102012انثى - طفلةريف دمشقدوماعبير فھد برخش11325
خش11326 ف ة شاأ طفلةف 42012انث 04 04 طفلةريف دمشقدوماأية  فھد برخش11326 - 04NoNo-04-42012انثى
04NoNo-04-2012انثىريف دمشقدومازبيدة محمود قطيفاني11327
ھناك 6 شھداء لم تصل اسماؤھم04NoNo-04-2012ريف دمشقبيت سحممجھول الھوية11328
األحمد11329 محمود الھادي بعلبةعبد القصف04NoNo-04-2012حمصدير http://youtuنتيجة be/Yk3EfjJtEzM http://youtu.be/Yk3EfjJtEzMنتيجة القصف04NoNo-04-2012حمصدير بعلبةعبد الھادي محمود األحمد11329
04NoNo-04-2012حمصدير بعلبةأحمد عبدالھادي الشحف11330

04NoNohttp://youtu.be/JUMyOEgE0EA-04-2012طفلحمصدير بعلبةرفيق وجيه جعيلة11331

ة 04NoNo-04-2012حمصالقصورعبدالمھيمن خشفة11332
04NoNo-04-2012انثىحمصالقصورشذى عبدالجبار وضوح11333
04NoNo-04-2012حمصالقصورمصطفى البيطار11334
رجوب11335 2012حمصالقصورزھري 04 04NoNoعشوائ http://youtuقصف be/0Byedj89sTA http://youtu.be/0Byedj89sTAقصف عشوائي04NoNo-04-2012حمصالقصورزھري رجوب11335
 نتيجة القصف(ابو يوسف)04NoNo-04-2012حمصالقصورشاكر نوفل11336
نتيجة القصف04NoNo-04-2012حمصالقصورفراس شاكر نوفل11337
عبارة11338 فخري القصف04NoNo-04-2012حمصالقصورمحمد http://youtu.be/CK9P8k1vuK8نتيجة ر11338 ب ري  2012صور  04 04NoNo يجhttp://youtu.be/CK9P8k1vuK8
http://youtu.be/2RG7s0cgm48نتيجة القصف04NoNo-04-2012حمصالقصوراسامة فاروق الحبال11339
04NoNohttp://youtu.be/T_tY_3rR208-04-2012حمصالخالديةعبدالحكيم منذر عودة11340
04NoNohttp://youtu.be/KPi3P0PIYzA-04-2012حمصالخالديةمجھول الھوية11341

http://youtu.be/dUKQZDDI2FMنتيجة القصف04NoNo-04-2012حمصحي الخالديةسعد هللا محمود خلوف11342

http://youtu.be/eEDQku0Mz1Mنتيجة القصف04NoNo-04-2012حمصالخالديةماھر الطحان11343

04NoNo-04-172012حمصالغوطةمحمد فاخر جندلي الرفاعي11344
رصاص قناص04NoNo-04-162012طفلحمصالغوطةإباء شرف الدين حداد11345
04NoNo-04-2012حمصالغوطةمن ال كعدة11346

ة 04NoNo-04-2012حمصالغوطةعامر رجوب11347
دكتور جامعي04NoNo-04-2012حمصالغوطةمحمد خالد عبدالباقي11348
04NoNo-04-2012انثىحمصالغوطةناديا كالليب العشابي11349
النجاري11350 درير الدين 2012حمصالغوطةضياء 04 04NoNo 04NoNo-04-2012حمصالغوطةضياء الدين درير النجاري11350
http://youtu.be/T-FMwIM175sاحد شھيدين لم تصل اسماؤھما04NoNo-04-2012حمصالرستنمجھول الھوية11351
04NoNohttp://youtu.be/T-FMwIM175s-04-2012انثى - طفلةحمصالرستنمجھول الھوية11352
برصاص االمن في تلبيسة04NoNo-04-252012انثىحمصالرستنغادة أبو عمشة11353 نبو353 50ىصر 0 0NoNoبي ي ن ص بر
http://youtu.be/IXddx8MZwsUرضيع04NoNo-04-2012طفلحمصالرستنعبدالكريم ابو عمشة11354
http://youtu.be/2FHTFN8y8pUقصف عشوائي04NoNo-04-2012حمصالبياضةمحمد خالد سلوم11355
نتيجة القصف04NoNo-04-2012حمصتلبيسةعلي اسماعيل حمود11356
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http://youtu.be/m2lpUU4tm0gنتيجة القصف04NoNo-04-2012حمصتلبيسةخالد اسماعيل حمود11357
لرفضه أطالق النار04NoNo-04-2012حلبحي األذاعةقاسم حسن كعكة11358
بانفجار لغم04NoNo-04-2012حلبدابقأحمد محمد علي رمضان11359
ة11360 ال اأ األ ة 162012طفلاةط 04 04NNف الق ة نت نتيجة القصف04NoNo-04-162012طفلحماةطيبة األمامأيھم الحمودة11360
04NoNo-04-2012حماةجنوب الملعبيوسف الزعبي11361
رصاص األمن04NoNo-04-2012حماةمن أل يوسف11362
عمر11363 المضيقمحمد 04NoNohttp://youtu-04-2012حماةقلعة be/lQ2GFou2yGI 04NoNohttp://youtu.be/lQ2GFou2yGI-04-2012حماةقلعة المضيقمحمد عمر11363
تحت التعذيب04NoYes-04-2012حماةالحويزيحيى محمود الجاسم11364
برصاص األمن04NoNo-04-2012دير الزورموحسنصھيب ديري العبيد11365
ھناك 6 شھداء لم تصل اسماؤھم04NoNo-04-2012ريف دمشقبيت سحممجھول الھوية11366 مم م
ھناك 6 شھداء لم تصل اسماؤھم04NoNo-04-2012ريف دمشقبيت سحممجھول الھوية11367
ھناك 6 شھداء لم تصل اسماؤھم04NoNo-04-2012ريف دمشقبيت سحممجھول الھوية11368
ھناك 6 شھداء لم تصل اسماؤھم04NoNo-04-2012ريف دمشقبيت سحممجھول الھوية11369
113 ة0 ال شل 2012ف 04 ا04 ا ل ت ل ا ش 6 ناك ھناك 6 شھداء لم تصل اسماؤھم04NoNo-04-2012ريف دمشقبيت سحممجھول الھوية11370
واحد من 3 شھداء إثر قصف سيارة كانت تقلھم04NoNo-04-2012ادلبمعرة النعمانمجھول الھوية11371
واحد من 3 شھداء إثر قصف سيارة كانت تقلھم04NoNo-04-2012ادلبمعرة النعمانمجھول الھوية11372
الھوية11373 اسماؤھما04NoNo-04-2012حمصالرستنمجھول تصل لم شھيدين http://youtuاحد be/T-FMwIM175s http://youtu.be/T-FMwIM175sاحد  شھيدين لم تصل اسماؤھما04NoNo-04-2012حمصالرستنمجھول الھوية11373
استشھد في القصير04NoNo-04-2012حمصباباعمروطارق القاسم11374
http://youtu.be/  Q0rv-LxjUUYجثة محترقة نتيجة القصف05NoNo-04-2012ادلبحزانومجھول الھوية11375
ياستشھد في حزانو05NoNo-04-2012ادلبتفتنازعبدهللا محمد ديب رحال11376
05NoNo-04-2012ادلبمعرة مصريننايف نيول11377
05NoNo-04-2012ادلبمعرة مصرينوليد عبدالباقي11378
05NoNo-04-2012ادلبحزانوعمر لطوف11379

05NoNohttp://youtu.be/EOGqM7lW6Tk-04-2012ادلبكلليمصطفى خزروم11380

باستھداف سيارتھم05NoNo-04-2012دمشقكفرسوسةخالد اللحام11381
زبيدي11382 سيارتھم05NoNo-04-2012دمشقكفرسوسةفھد باستھداف ي11382 وھ زبي 2012قر 04 05NoNoھم ر ي ھ  ب
05NoNohttp://youtu.be/gCmdV8hE_xg-04-802012ريف دمشقدوماابو صبحي الدرة11383
05NoNohttp://youtu.be/f6MMIeQVjNU-04-352012ريف دمشقدومامحمد عيد بركة11384
05NoNohttp://youtu.be/2GsGuBYsg8c-04-2012ريف دمشقدومانعمان البدوي11385
05NoNohttp://youtu.be/Dzmbi-8bnjc-04-82012طفلريف دمشقدوماأسامة بدران11386
05NoNohttp://youtu.be/0kDUIeZ63uw-04-2012ريف دمشقدومابشار حاتم11387
05NoNohttp://youtu.be/ZuwJS9bxKMY-04-2012ريف دمشقدومامحمد البغدادي11388
الدين11389 عز اةعقبا 332012ح 04 05NNعافه إ عل ة القد عد ب ب الناشط الناشط بسبب عدم القدرة على إسعافه05NoNo-04-332012حماةعقربباسم عز الدين11389

  ملقب بـ الزاجل - حارس شباب فريق  النواعير لكرة(ابو أمل)05NoNo-04-2012حماةخالد جرجنازي11390
القدم

غزال11391 عبدالرزاق المصافي05NoNo-04-192012حماةحذيفة ل11391 ز ق  رز ب 192012ي  04 05NoNoي
رصاص األمن05NoNo-04-42012طفلحماةطفل من ال رحمون11392
05NoNo-04-402012حماةوليد عبدهللا سلطان11393
05NoNo-04-2012حماةرصاص األمنيوسف الطباع11394
05NoNohttp://youtu.be/9hOFS0zefv0-04-2012حماةحسن عدنان سراقبي11395
http://youtu.be/4xNTnrAovUUشرطي قتل على حاجز05YesNo-04-2012ادلبالھبيطعبدالعزيز عنكير11396
تحت التعذيب05NoYes-04-2012ادلبكفرنبلمازن فايز البيوش11397
غزال11398 دهللا ع 2012ادلتفتنازطف 04 05NN 05NoNo-04-2012ادلبتفتنازمصطفى عبدهللا غزال11398
05NoNo-04-2012ادلبتفتنازعلي عبدهللا غزال11399
05NoNohttp://youtu.be/gF3spCPKFYw-04-2012ادلبتفتنازمصطفى محمد غزال11400
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قتل في دمشق المزة  لرفضه إطالق النار05YesNo-04-2012ادلبمعرة النعمانمحمد سامي أحمد علوان11401
http://youtu.be/TPLps971Sz4رصاص قناص05NoNo-04-2012ادلبسراقبعبدهللا حسن الداني11402
جراء القصف05NoNo-04-2012ادلبكلليجابر حمادي11403
لكللطف11404 2012ا 04 05NNف الق ا جراء القصف05NoNo-04-2012ادلبكلليعمر مصطفى11404
جراء القصف05NoNo-04-2012ادلبكلليأيمن شالر11405
جراء القصف05NoNo-04-2012ادلبكلليخالد أحمد غنيمة11406
الزلط11407 القصف05NoNo-04-2012ادلبكلليعامر جراء جراء القصف05NoNo-04-2012ادلبكلليعامر الزلط11407
05NoNohttp://youtu.be/rA9tYVi0hNE-04-22012طفلادلبخان شيخونحسين قتيبة رحمون11408
جراء القصف05NoNo-04-172012طفلادلبحزانوأنس نديم حجازي11409
جراء القصف05NoNo-04-2012ادلبحزانوصفوان محمد محفوظ11410
جراء القصف05NoNo-04-2012ادلبحزانوأحمد محمد زين11411
جراء القصف05NoNo-04-2012ادلبحزانوأحمد عبدالرحمن صالح11412
http://youtu.be/r4wV5TlyC-Eاستھدف برشاش ھليكوبتر05NoNo-04-2012ادلبمعرة مصرينأحمد عبدالرحمن بخوري11413
ا11414 فا لالقا لكف 2012ا 04 0htt // t b /V i O3i W7 05NoNohttp://youtu.be/VyiuO3ipW7w-04-2012ادلبكفريحمولعبدالقادر فاروق عباس11414
رجل أعمال اعتقل وقتل تحت التعذيب05NoYes-04-902012حمصباباعمروعبدالحليم مندو11415
رجل أعمال اعتقل وقتل تحت التعذيب05NoYes-04-582012حمصباباعمروياسر عبدالحليم مندو11416
مندو11417 ياسر التعذيب05NoYes-04-302012حمصباباعمروشوقي تحت وقتل اعتقل أعمال رجل رجل أعمال اعتقل وقتل تحت التعذيب05NoYes-04-302012حمصباباعمروشوقي ياسر مندو11417
رجل أعمال اعتقل وقتل تحت التعذيب05NoYes-04-292012حمصباباعمرومھند ياسر11418
05NoNo-04-702012حمصالرستنعبدالعزيز شباكي11419
05NoNo-04-62012طفلحمصالرستنمحمد مخيبر11420
05NoNo-04-82012انثى - طفلةحمصالرستنفاطمة محمد مخيبر عبيد11421
05NoNo-04-162012طفلحمصالرستنعبدهللا عبدالعزيز شباكي11422
05NoNo-04-2012انثىحمصالرستنفاطمة محمد راشد الكيالني11423

ل ال تل ال 05NoNo-04-2012حمصالرستنوليد صالح موصلي11424
وجد مقتوال في سوق الھال05NoNo-04-272012حمصتلبيسةعلي حسين العلي11425
وجد مقتوال في سوق الھال05NoNo-04-162012طفلحمصتلبيسةمحمد حسين العلي11426

فلسطيني استشھد في تلبيسة  وجد مقتوال في سوق الھال05NoNo-04-2012جنسيات اخرىتلبيسةمحمود أحمد خليل11427

جراء القصف05NoNo-04-502012حمصجورة الشياحسميح الحجي11428

اللبابيدي11429 عبدالكاف ھودسالم 2012حمصباب 04 05NoNohttp://youtu be/3MSFZvQn1PY 05NoNohttp://youtu.be/3MSFZvQn1PY-04-2012حمصباب ھودسالم عبدالكافي اللبابيدي11429

05NoNo-04-192012انثىحمصالحولةصبا كمال موسى11430
05NoNo-04-82012طفلحمصالحولةعدنان أيمن اسماعيل11431
العكش11432 ة لةحص صالح 2012انثح 04 05NN 05NoNo-04-2012انثىحمصالحولةحصوة العكش11432
05NoNo-04-2012حمصالحولةمريم ابراھيم11433
05NoNo-04-2012طفلحمصالحولةرامي مندو11434
ھالل11435 بعلبةسليمان القصف05NoNo-04-2012حمصدير http://youtu.be/gGlجراء KBKBc50 ل11435 ن  بي 2012صير ب 04 05NoNo ء http://youtu.be/gGl_KBKBc50جر
http://youtu.be/RFtmKC66fFcطبيب ميداني05NoNo-04-2012حمصالخالديةخلدون حسان السواح11436
05NoNohttp://youtu.be/MxexWxcGxtg-04-2012حمصالخالديةرامي مشارقة11437

الصالح11438 حمدان 05NoNohttp://youtu-04-2012حمصالخالديةھالل be/ksUeQ5ummXY 2012حمصالخالديةھالل حمدان الصالح11438 04 05NoNohttp://youtu.be/ksUeQ5ummXY

05NoNohttp://youtu.be/9GP8g-kvyAc-04-2012حمصالخالديةحسن خالد ھزاع11439

05NoNohttp://youtu.be/xwAKgMZHTks-04-2012حمصالخالديةعلي القجعة11440

05NoNohttp://youtu.be/4-2CK6Zwgrg-04-2012حمصكرم الزيتونحسان فرحان البركة11441
05NoNo-04-2012حمصالخالديةمحمد أدھم الرفاعي11442
05NoNohttp://youtu.be/vAN10rRFHwo-04-2012حمصالخالديةعبدالھادي رمضان11443
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05NoNohttp://youtu.be/DaD2WHE0MQ-04-2012حمصالخالديةمجھول الھوية11444
c

05NoNo-04-32012طفلحمصالقصورابن حسام مشلبن11445
خليفة11446 2012حلبعندانمحمد 04 05NoNoالقصف جراء المختار ابن ابن المختار جراء القصف05NoNo-04-2012حلبعندانمحمد خليفة11446
ابن المختار جراء القصف05NoNo-04-2012حلبعندانعبدالناصر عبدالغفور11447
رصاص قناص05NoNo-04-2012حلباألتاربناصر دراش11448
05NoNo-04-2012حلبحيانكامل عترو11449 نرو بي
http://youtu.be/zFuUh_1o0-gتحت التعذيب05NoYes-04-2012درعابصرى الشامغسان المقداد11450
(ابو اسماعيل)06NoNo-04-2012دير الزورالقوريةابراھيم األحمد العمرو11451
06NoNo-04-2012دير الزورالقوريةعثمان رمضان الجروح11452

ة أ 06NoNo-04-2012ريف دمشقدارياأحمد وھبة11453
06NoNo-04-2012انثىريف دمشقدوماميسم شيخ النجار11454
06NoNo-04-2012ريف دمشقدوماأنس سلطانة11455
الغزال11456 كف الفداءميسر 502012حماةأب 04 06NoNoقناص رصاص رصاص قناص06NoNo-04-502012حماةأبي الفداءميسر كف الغزال11456
رصاص عشوائي06NoNo-04-2012حماةحلفايامحمد ياسر ابو زيد11457
ناشط06NoNo-04-2012حماةمشاع وادي الجوزمجد حمدون11458
الطرن11459 الجوزلميس وادي 06NoNo-04-2012انثىحماةمشاع رن59 جوزيس ي و 0ىع 0 06NoNo
06NoNo-04-2012حماةالضاھريةعبدالعزيز دياب الزعيم11460
تحت التعذيب06NoYes-04-242012حماةمصيافمحمد الشيحاوي11461
06NoNo-04-2012انثىحمصالحولةنور زھير شعبان11462

ة http://youtu.be/7HTyS5Q-8VEجراء القصف06NoNo-04-2012حمصالبياضةجھاد حسون11463

http://youtu.be/OqpuD1WPO1Iجراء القصف06NoNo-04-2012حمصالبياضةعبداإلله دريبي11464

ا الف فالقاف الق httا // t b / TdTZPX E http://youtu.be/mvTdTZPXuqEجراء القصف06NoNo-04-2012حمصالقصوررافع عبدو الفرا11465

رصاص قناص06NoNo-04-2012حمصالخالديةحسين الحجار11466
http://youtu.be/oc-cC0ANbWkاستشھد في حمص أثناء االشتباكات مع الجيش06NoNo-04-2012حمصالرستنمحمود طالس11467

ة http://youtu.be/nWv2lZeexycجراء القصف06NoNo-04-2012حمصدير بعلبةشھيد مجھول11468
http://youtu.be/UDLlTFpIK88جراء القصف06NoNo-04-2012حمصدير بعلبةمحمد ابراھيم11469
http://youtu.be/DWdiAqkGZcgجراء القصف06NoNo-04-2012حمصدير بعلبةمحمود سليمان11470
عطرة11471 2012حمصالرستنأحمد 04 06NoNoقناص http://youtuرصاص be/qtWxnBzvlJw http://youtu.be/qtWxnBzvlJwرصاص قناص06NoNo-04-2012حمصالرستنأحمد عطرة11471
06NoNohttp://youtu.be/BR6c34pTfw0-04-2012حمصالخالديةكامل البيطار11472
06NoNohttp://youtu.be/gi1PPK4xpP0-04-2012حمصدير بعلبةخالد فرحان السھو11473
06NoNohttp://youtu.be/pikx9ddzSLo-04-2012حمصدير بعلبةوليد عبدالقادر الشيخ11474 يخ ر ب ي بو ب pصير y p
06NoNo-04-2012حمصدير بعلبةزاھر ابو غليون11475
06NoNohttp://youtu.be/WrlKD_JDnCM-04-2012حمصدير بعلبةيحيى عبدالمؤمن ھالل11476
06NoNo-04-2012حمصدير بعلبةمنور محسن العبد11477

ف 06NoNohttp://youtu.be/xD-Wekyybis-04-2012حمصوادي العربھاني نزار فيصل11478
06NoNohttp://youtu.be/glRS58TUZH0-04-2012حمصباب تدمرأحمد فرحان وحود11479
06NoNohttp://youtu.be/zkkZ1IPjjrc-04-2012انثىحمصالقرابيصلينا مخزوم11480
ادريس11481 2012حمصالقصيررامز 04 06NoNoالمباركية المباركية06NoNo-04-2012حمصالقصيررامز ادريس11481
المباركية06NoNo-04-2012حمصالقصيرعالء ادريس11482

http://youtu.be/X_6THQGXnBبسقوط قذيفة عليه06NoNo-04-2012حمصالقصيرعبدالسالم ابراھيم الزھوري11483
U

http://youtu.be/H9jJvjZDTeMتحت التعذيب06NoYes-04-2012درعاالجيزةيوسف علي العيسى الخطيب11484
استشھد في االردن متأثرا بجراحه06NoNo-04-2012درعاالنعيمةعصام علي الفشتكي11485
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اعتقل ونزعت بطارية قلبه الصناعية فمات على اثرھا - تحت 06NoYes-04-2012درعاجاسمزياد محمد ذياب الحلقي11486
التعذيب

قتل أثناء عودته من لبنان06NoNo-04-2012ادلبكفرومةرفعت الحسن11487
ال11488 خا ش لخا 2012ا 04 06NYذ الت ت httت // t b /XP jM1 W8Y http://youtu.be/XPqgjM1_W8Yتحت التعذيب06NoYes-04-2012ادلبخان شيخونحسان السوسي11488
06NoNo-04-2012حلبعندانمحمد حمشو11489
06NoNo-04-602012حلبعندانعبدهللا عرعور11490
الحجي11491 عبدالخالق 06NoNo-04-2012حلبعندانأحد 06NoNo-04-2012حلبعندانأحد عبدالخالق الحجي11491
06NoNohttp://youtu.be/OLBHFoASnII-04-2012ادلبمعرشمارينطارق محمد خير الحسن11492
06NoNo-04-222012حلبعندانخالد جمال خرفان11493
06NoNo-04-2012حلبعندانعماد ھشوم11494 م
06NoNo-04-2012حلبعندانعبدالغني حوا11495
06NoNo-04-2012حلبعندانحسين حوا11496
تحت التعذيب06NoYes-04-2012حماةالعنكاويحسن خضر11497

ا لن 07NoNo-04-2012حلبعندانحسن بن حسين جويد11498
07NoNo-04-2012حلبعنداننزار الصعب11499
شھيد  دفنوا بمقبر جماعية والجثث مشوھة 07NoNo13-04-2012حلبعندانمجھول الھوية11500
علو11501 الرحمن عبد حرقه07NoNo-04-2012حلبحريتانأسامة ثم ذبحه http://youtuتم be/SiDMLHAyiX4 http://youtu.be/SiDMLHAyiX4تم ذبحه ثم حرقه07NoNo-04-2012حلبحريتانأسامة عبد الرحمن علو11501
http://youtu.be/Tyl9IpypEh0تم ذبحه ثم حرقه07NoNo-04-2012حلبحريتانمجھول الھوية11502
تم ذبحه ثم حرقه07NoNo-04-2012حلبحريتانعبد الرحمن عبد  الحي11503
http://youtu.be/UTIXkAwGxEkتم ذبحه ثم حرقه07NoNo-04-2012حلبحريتانزكريا حسن أقرع11504 مع pم y
تم ذبحه ثم حرقه07NoNo-04-2012حلبحريتانيوسف الناعم11505
http://youtu.be/e6swkmnvh0Qتم ذبحه ثم حرقه07NoNo-04-2012حلبحريتانعمر احمد  نعناع11506
http://youtu.be/91ydstf7lFIتم ذبحه ثم حرقه07NoNo-04-2012حلبحريتانمحمد صھيب نعناع11507

ال قلاطف ث hذ // b /3CFjdCH6FD http://youtu.be/3CFjdCH6FDcتم ذبحه ثم حرقه07NoNo-04-2012حلبحريتانمصطفى محمود حالق11508
رصاص قناص07NoNo-04-2012انثىحلباالتاربشريفة السليت11509
http://youtu.be/IP0nC2R1yz0تحت التعذيب07NoYes-04-2012حمصدير بعلبةسالم توفيق زيواني11510
زعرور11511 2012حمصالخالديةعبدهللا 04 07NoNo
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/http://youtu.beالمغارة  استشھدفت سيارته في أريحا07NoNo-04-702012ادلبجبل الزاويةمحمد خير اليوسف11531
كفرالتة07NoNo-04-2012ادلبجبل الزاويةمحمد محمود الزھدي11532
كفرالتة07NoNo-04-2012ادلبجبل الزاويةمحمد العمر11533
خال11534 ش لخا 2012ا 04 07NN 07NoNo-04-2012ادلبخان شيخونصالح ديوب11534
07NoNo-04-2012ادلبخان شيخونماھر شھوان11535
07NoNo-04-2012ادلببسامسنزار ادريس العموري11536
السالمة11537 الخليل 07NoNo-04-2012ادلببسامسغانم 07NoNo-04-2012ادلببسامسغانم الخليل السالمة11537
07NoNo-04-2012ادلببسامسنبيل غانم الخليل11538
07NoNo-04-2012ادلببسامسأحمد ناظم عبدالحي11539
07NoNo-04-2012ادلببسامسمصطفى أكرم  لطوف11540 م
حرق داخل سيارته07NoNo-04-2012ادلببسامسغازي عبدالرحمن  العبدهللا11541
07NoNohttp://youtu.be/pqNv8TV7NIc-04-2012ادلببسامسيوسف عيدو االسماعيل11542
07NoNo-04-2012ادلبأورم الجوزعلي محمود حابو11543
11 ان44 لأ 2012ا 04 0 07NoNo-04-2012ادلبأريحاسعيد محمود حرصوني11544
07NoNo-04-2012ادلبأريحاابراھيم عبداللطيف معتوق11545
07NoNo-04-2012ادلبأريحاتمام زياد الصباغ11546
تبسة11547 التعذيب07NoYes-04-372012الالذقيةمالك تحت تحت التعذيب07NoYes-04-372012الالذقيةمالك تبسة11547
ابو حسين07NoNo-04-2012درعامحجةسلطان عيد النواوي11548
اثر إصابتھا بجلطة لدى سماع وفاة ابنائھا07NoNo-04-2012انثىدرعاالمسيفرةفاطمة فندي السويدان11549
رصاص قناص07NoNo-04-352012حماةالقصورحيان محمد سعيد11550
 مدرس(ابو نضال)07NoNo-04-622012حماةطيبة اإلماممصطفى النجم11551
مدرس تربية اسالمية07NoNo-04-342012حماةطيبة اإلماموائل قسوم11552
عامل07NoNo-04-302012حماةطيبة اإلماممعتز االحج حسن11553

األ خال ة ال اإل ة انثاةط 07NoNo-04-222012انثىحماةطيبة اإلمامسلوة خالد األبو حسين11554
07NoNo-04-2012حماةاللطامنةخالد محمد عباس11555
07NoNo-04-2012حماةاللطامنةخالد كاتب محمود11556
السعيد11557 2012حماةاللطامنةبسام 04 07NoNo 07NoNo-04-2012حماةاللطامنةبسام السعيد11557
07NoNo-04-2012حماةاللطامنةشوقي احمد خاروف11558
07NoNo-04-2012حماةاللطامنةخالد احمد خاروف11559
07NoNo-04-2012حماةاللطامنةعبد السالم عليوي عنكر11560 ي م
07NoNo-04-2012حماةاللطامنةعالء احمد خاروف11561
07NoNo-04-2012حماةاللطامنةصالح صالح السعيد11562
07NoNo-04-2012حماةاللطامنةبدر الصالح11563

ل ل ةل ةللط 07NoNo-04-2012حماةاللطامنةصالح بدر الصالح11564
07NoNo-04-2012حماةاللطامنةرضى رحمون11565
07NoNo-04-2012حماةاللطامنةمحمد فرج الصالح11566
العوض11567 احمد الناصر 2012حماةاللطامنةعبد 04 07NoNo 07NoNo-04-2012حماةاللطامنةعبد الناصر احمد العوض11567
07NoNo-04-2012حماةاللطامنةادھم خالد الجمال11568
07NoNo-04-2012حماةاللطامنةصدام محمد القاسم11569
07NoNo-04-2012حماةاللطامنةمحمد القاسم11570 م
07NoNo-04-2012حماةاللطامنةمحمد عبد اللطيف الحضيري11571
07NoNo-04-2012حماةاللطامنةصدام محمد الحضيري11572
07NoNo-04-2012حماةاللطامنةاحمد عبد اللطيف الحضيري11573

ةط ط 07NoNo-04-2012حماةاللطامنةمجحم محمد عبداللطيف الحضيري11574
07NoNo-04-2012حماةاللطامنةاحمد عليوي عنكر11575
07NoNo-04-2012انثىحماةاللطامنةشاھة القاسم11576
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07NoNo-04-2012حماةاللطامنةحبوس الحضيري11577
07NoNo-04-2012حماةاللطامنةصطوف احمد صطوف11578
07NoNo-04-2012حماةاللطامنةخالد عبد الناصر الصالح11579
ال11580 ال ل نةا 2012اةاللطا 04 07NN 07NoNo-04-2012حماةاللطامنةبسام وليد الصالح11580
07NoNo-04-2012حماةاللطامنةمحمد خاروف11581
07NoNo-04-2012حماةاللطامنةوليد الفاروق11582
الصالح11583 عادل 07NoNo-04-2012حماةاللطامنةعبدالرحمن 07NoNo-04-2012حماةاللطامنةعبدالرحمن عادل الصالح11583
07NoNo-04-2012حماةاللطامنةأحمد فارس الصالح11584
07NoNo-04-2012حماةاللطامنةحاكم عدنان الصالح11585
07NoNo-04-2012حماةاللطامنةعبدالرزاق خالد الصالح11586 ح
07NoNo-04-102012طفلحماةاللطامنةكنان حسون القدور11587
07NoNo-04-122012طفلحماةاللطامنةعبدهللا حسين القدور11588
أشھر 07NoNo10-04-12012انثى - طفلةحماةاللطامنةسيدرا العسيى11589
11 نةال90 2012اةاللطا 04 0 07NoNo-04-2012حماةاللطامنةعسيى العيسى11590
07NoNo-04-2012حماةاللطامنةمروان عبدالرزاق الرحمون11591
07NoNo-04-2012حماةاللطامنةعناد حمادو الرحمون11592
الرحمون11593 عناد 07NoNo-04-2012حماةاللطامنةنذر 07NoNo-04-2012حماةاللطامنةنذر عناد الرحمون11593
07NoNo-04-2012حماةاللطامنةمھدي حسين المنصور11594
07NoNo-04-2012حماةاللطامنةبسام حسين المنصور11595
07NoNo-04-2012حماةاللطامنةكاتب محمد العثمان11596
07NoNo-04-2012حماةاللطامنةحمدو محمد العثمان11597
07NoNo-04-2012حماةاللطامنةمحمود محمد العثمان11598
07NoNo-04-2012حماةاللطامنةعبدالستار أحمد العثمان11599

ال ال ال نةال اةاللطا 07NoNo-04-2012حماةاللطامنةصالح العبدو الصالح11600
07NoNo-04-2012حماةاللطامنةوليد عبدالرزاق الصالح11601
07NoNo-04-2012حماةاللطامنةعلي مخيبر الصالح11602
األيوب11603 صطوف 2012حماةاللطامنةأحمد 04 07NoNo 07NoNo-04-2012حماةاللطامنةأحمد صطوف األيوب11603
07NoNohttp://youtu.be/QT47tTkWVeE-04-2012حماةاللطامنةياسر ابراھيم الحمادي11604
شھيد  دفنوا بمقبر جماعية والجثث مشوھة 07NoNo13-04-2012حلبعندانمجھول الھوية11605
شھيد  دفنوا بمقبر جماعية والجثث مشوھة 07NoNo13-04-2012حلبعندانمجھول الھوية11606
شھيد  دفنوا بمقبر جماعية والجثث مشوھة 07NoNo13-04-2012حلبعندانمجھول الھوية11607
شھيد  دفنوا بمقبر جماعية والجثث مشوھة 07NoNo13-04-2012حلبعندانمجھول الھوية11608
شھيد  دفنوا بمقبر جماعية والجثث مشوھة 07NoNo13-04-2012حلبعندانمجھول الھوية11609

ة ل ةلل ش ثث ل ة ق ف ش شھيد  دفنوا بمقبر جماعية والجثث مشوھة 07NoNo13-04-2012حلبعندانمجھول الھوية11610
شھيد  دفنوا بمقبر جماعية والجثث مشوھة 07NoNo13-04-2012حلبعندانمجھول الھوية11611
شھيد  دفنوا بمقبر جماعية والجثث مشوھة 07NoNo13-04-2012حلبعندانمجھول الھوية11612
الھوية11613 2012حلبعندانمجھول 04 07NoNo13 مشوھة والجثث جماعية بمقبر دفنوا شھيد شھيد  دفنوا بمقبر جماعية والجثث مشوھة 07NoNo13-04-2012حلبعندانمجھول الھوية11613
شھيد  دفنوا بمقبر جماعية والجثث مشوھة 07NoNo13-04-2012حلبعندانمجھول الھوية11614
شھيد  دفنوا بمقبر جماعية والجثث مشوھة 07NoNo13-04-2012حلبعندانمجھول الھوية11615
شھيد  دفنوا بمقبر جماعية والجثث مشوھة 07NoNo13-04-2012حلبعندانمجھول الھوية11616 ھوي وجھو ج و ي ج ر و ھي
07NoNohttp://youtu.be/0ywze90KAvg-04-2012انثىحمصالخالديةجميلة سليم قزعالن11617
07NoNohttp://youtu.be/OB5veL0sCng-04-2012حمصالخالديةغضبان العابد11618
07NoNohttp://youtu.be/NvN6ZyLFdGY-04-2012حمصالخالديةعبدالمعين حوراني11619

ةهللا 07NoNohttp://youtu.be/M4HV5B57zn0-04-2012حمصالخالديةعبدهللا جمال الوھبان11620
07NoNohttp://youtu.be/7zyVB9B7HUo-04-2012حمصالبياضةعبدالدايم البري11621
اثر القصف عليھم اثناء توججه إلى كورين07NoNo-04-2012ادلبفيلونمصطفى ھالل11622
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اثر القصف عليھم اثناء توججه إلى كورين07NoNo-04-2012ادلبفيلونمحمد قميناسي11623
احد سائقي سيارة حليب07NoNo-04-2012ريف دمشقدومامجھول الھوية11624
احد سائقي سيارة حليب07NoNo-04-2012ريف دمشقدومامجھول الھوية11625
ة11626 ال 2012لتال 04 07NNقه ث ه ذ httت // t b / Q 25DY http://youtu.be/zgQmw-q25DYتم ذبحه ثم حرقه07NoNo-04-2012حلبحريتانمجھول الھوية11626
http://youtu.be/zgQmw-q25DYتم ذبحه ثم حرقه07NoNo-04-2012حلبحريتانمجھول الھوية11627

07NoNohttp://youtu.be/vQX_GpTRyG0-04-2012حلبحريتانمجھول الھوية11628

07NoNohttp://youtu.be/vQX_GpTRyG0-04-2012حلبحريتانمجھول الھوية11629

07NoNohttp://youtu.be/vQX_GpTRyG0-04-2012حلبحريتانمجھول الھوية11630

احد شھيدتين طفلتين   إعدام ميداني07NoNo-04-2012انثى - طفلةحمصدير بعلبةمجھولة الھوية11631
http://youtu.be/7gk8KgtdFhIھناك 13 شھيد لم يعرفوا مكبلين ومقتولين ومنكل بھم07NoNo-04-2012حمصدير بعلبةمجھول الھوية11632
http://youtu.be/7gk8KgtdFhIھناك 13 شھيد لم يعرفوا مكبلين ومقتولين ومنكل بھم07NoNo-04-2012حمصدير بعلبةمجھول الھوية11633 م pم y g g
http://youtu.be/7gk8KgtdFhIھناك 13 شھيد لم يعرفوا مكبلين ومقتولين ومنكل بھم07NoNo-04-2012حمصدير بعلبةمجھول الھوية11634
http://youtu.be/7gk8KgtdFhIھناك 13 شھيد لم يعرفوا مكبلين ومقتولين ومنكل بھم07NoNo-04-2012حمصدير بعلبةمجھول الھوية11635
http://youtu.be/7gk8KgtdFhIھناك 13 شھيد لم يعرفوا مكبلين ومقتولين ومنكل بھم07NoNo-04-2012حمصدير بعلبةمجھول الھوية11636

ة ل ةل لل ل ق ل ف ل ش ك http://youtu.be/7gk8KgtdFhIھناك 13 شھيد لم يعرفوا مكبلين ومقتولين ومنكل بھم07NoNo-04-2012حمصدير بعلبةمجھول الھوية11637
http://youtu.be/7gk8KgtdFhIھناك 13 شھيد لم يعرفوا مكبلين ومقتولين ومنكل بھم07NoNo-04-2012حمصدير بعلبةمجھول الھوية11638
http://youtu.be/7gk8KgtdFhIھناك 13 شھيد لم يعرفوا مكبلين ومقتولين ومنكل بھم07NoNo-04-2012حمصدير بعلبةمجھول الھوية11639
الھوية11640 بعلبةمجھول 2012حمصدير 04 07NoNoبھم ومنكل ومقتولين مكبلين يعرفوا لم شھيد 13 http://youtuھناك be/7gk8KgtdFhI
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مجند قتل في حمص القصير أثناء محاولته االنشقاق08YesNo-04-2012حماةيامن عليش11667
برصاص قناص08NoNo-04-2012انثىحماةطريق حلبريم سفاف11668
برصاص قناص08NoNo-04-2012حماةطريق حلبمحمد سفاف11669
النش11670 لطف ق 2012اةط 04 08NNقنا ا برصاص قناص08NoNo-04-2012حماةطريق حلبمصطفى النشم11670
متاثرا جراحه08NoNo-04-2012حماةاللطامنةياسر ابراھيم الحمادة11671
الكستن   عريف منشق08YesNo-04-252012ادلبجسر الشغورأنس فاضل الحسن11672
الھوية11673 الشغورمجھول مشوھة08NoNo-04-2012ادلبجسر جثة الكستن الكستن   جثة مشوھة08NoNo-04-2012ادلبجسر الشغورمجھول الھوية11673
الكستن  جراء القصف08NoNo-04-2012ادلبجسر الشغورمالك صبحي موسى11674
جراء القصف08NoNo-04-222012ادلبجسر الشغورعزالدين علي العيسى11675
جراء القصف08NoNo-04-162012طفلادلبجسر الشغورنورالدين علي العيسى11676 ي
جراء القصف08NoNo-04-172012طفلادلبجسر الشغورابراھيم جمعة العيسى11677
جراء القصف08NoNo-04-82012طفلادلبجسر الشغورجمعة يوسف الجمعة11678
بفطامون  جراء القصف08NoNo-04-172012طفلادلبجسر الشغورأحمد جمعة القدور11679
ا11680 ال لكفأ 2012ا 04 األ08 ا برصاص األمن08NoNo-04-2012ادلبكفرعميمأحمد الحماد11680
داعية قتل تحت التعذيب في المعتقل08NoYes-04-2012ادلبمحمد خيرالدين عبيد11681
من ذوي االحتياجات الخاصة08NoNo-04-2012ادلبخان شيخونموسى حاج يوسف11682
طماش11683 عبدالوھاب 08NoNo-04-2012ادلبكفرميدأحمد 08NoNo-04-2012ادلبكفرميدأحمد عبدالوھاب طماش11683
08NoNo-04-2012ادلبالحديديةسعيد ابراھيم فرعة11684
08NoNo-04-2012ادلبسھل الروجاسماعيل عبدهللا عبدالرزاق11685
08NoNo-04-2012ادلبسھل الروجعلي اسماعيل عبدهللا عبدالقادر11686 جي
08NoNo-04-2012ادلبسھل الروجعبدهللا عبدالرزاق11687
08NoNo-04-2012ادلبسھل الروجمحمد عبدالحسيب رشواني11688
08NoNo-04-2012ادلبسھل الروجطارق خلف عبدالقادر11689

القا أن الا لل ا 08NoNo-04-2012ادلبسھل الروجرائد أنيس عبدالقادر11690
08NoNo-04-2012ادلبسھل الروجعبدهللا أحمد عبدالقادر11691
08NoNo-04-2012ادلبسھل الروجخالد ياسين عبدالقادر11692
عبدالقادر11693 أحمد الروجيوسف 2012ادلبسھل 04 08NoNo 08NoNo-04-2012ادلبسھل الروجيوسف أحمد عبدالقادر11693
08NoNo-04-2012ادلبسھل الروجأحمد محمد عيد عبدالقادر11694
جثتين مجھولتين •08NoNo-04-2012ادلبسھل الروجمجھول الھوية11695

العبدهللا11696 محمود 2012حمصعبدالھادي 04 08NoNohttp://youtu.be/ 1169608-04-2012حمصعبدالھادي محمود العبدهللاNoNop y
XsHUEH DZEA l

08NoNo-04-2012حمصالقصورفراس أدھم البريجاوي11697
جراء القصف08NoNo-04-2012حمصجوبرعيسى الحلبي11698
خطا11699 بشي د ةح صعشي 2012ح 04 08NNhttp://youtu be/q5WiZRMBni4 08NoNohttp://youtu.be/q5WiZRMBni4-04-2012حمصعشيرةمحمد بشير خطاب11699
http://youtu.be/SLI4oUZISagتحت التعذيب08NoYes-04-2012حمصالغوطةعبدالساتر األبرش11700
قرية عزير   رصاص األمن08NoNo-04-2012حمصتلكلخفادي جريج11701
ألفين11702 أيوب 08NoNohttp://youtu.be/YLsqi3ZzoCY-04-2012انثىحمصالخالديةمسرة ين11702 يوب  2012ىصير  04 08NoNohttp://youtu.be/YLsqi3ZzoCY
08NoNohttp://youtu.be/YLsqi3ZzoCY-04-2012حمصالخالديةسعيد علي شويتي11703
08NoNo-04-2012حمصجورة الشياحفھد الدمخلي11704
برصاص قناص08NoNo-04-2012حمصتلبيسةمحمود إبراھيم مروان11705
رصاص قناص08NoNo-04-362012حمصجورة الشياحشوقي الحلواني11706
http://youtu.be/340q2ixvcrUعسكري منشق قتل في سقبا08YesNo-04-2012حمصباب السباعأحمد محمد عمر جمال11707
http://youtu.be/SLI4oUZISagجراء القصف08NoNo-04-2012حمصالخالديةعبدالساتر عبدالكريم الطش11708
ن11709 عائلة فن الق ة شقنت د 2012ف 04 08NNد ائھ أ ل ت ل ن ت ن شھدا ة خ خمسة شھداء من بيت جن لم تصل أسمائھم بعد08NoNo-04-2012ريف دمشقنتيجة القصفمن عائلة جن11709
http://youtu.be/ 2v6v11y1xEAلبناني الجنسية استشھد في حمص القصير08NoNo-04-2012جنسيات اخرىنضال نور الدين حمدي السكر11710
سائق قتل بإطالق نار على سيارته على الطريق الدولي08NoNo-04-2012حلبإعزازمجھول الھوية11711
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استشھد في حي السكري08NoNo-04-2012حلبعندانابراھيم محمد عبدهللا عفش11712
استشھد في حي السكري08NoNo-04-2012حلبعندانمحمد خليفة ابو رعد11713
طالب جامعي قتل برصاص قناص08NoNo-04-2012درعاداعلمحمد قاسم شحادات11714
ل11715 ال قةخلف 2012ال 04 08NNاضة ال ف تش httا // t b / PRF fCj 0 http://youtu.be/ PRFvefCjra0استشھد في حمص  البياضة08NoNo-04-2012الرقةخلف حسين العلو11715
االبن االول جراء القصف المروحي09NoNo-04-2012حماةكفرزيتاابن زھير الشعار11716

ة

منھم جثث متفحمة جراء 
http://youtuالقصف be/jzeFQh t7EY القصف09NoNo-04-2012حلبتل رفعتمن عائلة سكران11717

 
 

http://youtu.be/jzeFQh_t7EY    
http://youtu.be/YBlPVbzrTa0

منھم جثث متفحمة جراء 

09NoNo-04-2012حلبتل رفعتمن عائلة سكران11718

م
القصف

 
 

http://youtu.be/jzeFQh_t7EY    
http://youtu.be/YBlPVbzrTa0

ا ة تف ثث ن

09NoNo-04-2012حلبتل رفعتمن عائلة سكران11719

منھم جثث متفحمة جراء 
القصف

 
 

http://youtu.be/jzeFQh_t7EY    
http://youtu.be/YBlPVbzrTa0

 

09NoNo-04-2012حلبتل رفعتمن عائلة سكران11720

منھم جثث متفحمة جراء 
القصف

 
http://youtu.be/jzeFQh_t7EY    
http://youtu.be/YBlPVbzrTa0  

 
p y

سكران11721 عائلة رفعتمن 09NoNo-04-2012حلبتل

منھم جثث متفحمة جراء 
القصف

 
http://youtu.be/jzeFQh_t7EY    
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  /09NoNohttp://youtu.be-04-2012حمصالحميديةصالح الخطيب11743
49XEEGOUSb0

http://youtu.be/ gD-jjYKqSIkبرصاص األمن09NoNo-04-2012حمصالقصير -الضبعةحمامة الملحم11744
سيدو11745 ياسين 2012حمصالخالديةمحمود 04 09NoNo 09NoNo-04-2012حمصالخالديةمحمود ياسين سيدو11745
خطف وقتل ووجدت جثته في المشفى العسكري09NoYes-04-2012حمصماجد الجرايي11746
خطفت وقتلت ووجدت جثتھا في المشفى العسكري09NoYes-04-2012انثىحمصليلى رمضون11747
خطف وقتل ووجدت جثته في المشفى العسكري09NoYes-04-2012حمصعبدالمتين األبرش11748 برش ين ريصب ى ي ج ووج و
جراء القصف09NoNo-04-702012حماةاللطامنةنزار سعيد الصالح11749
جراء القصف09NoNo-04-652012انثىحماةاللطامنةختام الصالح11750
جراء القصف09NoNo-04-752012حماةاللطامنةأحمد جميل الصالح11751

ة جراء القصف09NoNo-04-62012طفلحماةاللطامنةمحمد ياسر الصالح11752
http://youtu.be/  dTMr7Ipy_HAجراء القصف09NoNo-04-32012طفلحماةاللطامنةجميل عبدالناصر الصالح11753
مشمشان09NoNo-04-652012ادلبجسر الشغورفياض العمر11770
خيرو11771 الرحيم الشغورعبد 252012ادلبجسر 04 09NoNoمشمشان مشمشان09NoNo-04-252012ادلبجسر الشغورعبد الرحيم خيرو11771
برصاص األمن09NoNo-04-2012ادلبجسر الشغور- سھل الروجأحمد حسين الصالح11772
نازح من مخيم الالجئين بتركيا قتل بنيران االمن السوري09NoNo-04-2012حلبحي المرجةجنيد شروخ11773
جنيد11774 السوري09NoNo-04-2012حلباعزازمحمود االمن بنيران قتل بتركيا الالجئين مخيم من نازح ي77 ج زو 0بز 0 09NoNoوري ن ن ير ب ل ي ر ب ين ج يم ن زح
نازح من مخيم الالجئين بتركيا قتل بنيران االمن السوري09NoNo-04-2012حلباعزازحميد شرفو11775

  /http://youtu.beنتيجة القصف09NoNo-04-2012حلبتل رفعتمحمد حدبة11776
Y6boYM9eDU8

ك11777 ك د تد ف 2012لتل 04 09NNف الق ة httنت // t b / Cfb XY16I http://youtu.be/  mqCfbmXY16Iنتيجة القصف09NoNo-04-2012حلبتل رفعتمحمد عبدو كعكجي11777
نتيجة القصف09NoNo-04-2012حلبتل رفعتثائر فيصل بدران11778
نتيجة القصف09NoNo-04-2012حلبتل رفعتعالء فيصل بدران11779
بدران11780 علي رفعتعمر القصف09NoNo-04-2012حلبتل نتيجة نتيجة القصف09NoNo-04-2012حلبتل رفعتعمر علي بدران11780
نتيجة القصف09NoNo-04-2012حلبتل رفعتبسام سكران11781
نتيجة القصف09NoNo-04-2012حلبتل رفعتشادي سكران11782
نتيجة القصف09NoNo-04-2012حلبتل رفعتديبو سكران11783
نتيجة القصف09NoNo-04-2012حلبتل رفعتماھر سكران11784
نتيجة القصف09NoNo-04-2012حلبتل رفعتعبدهللا سكران11785
نتيجة القصف09NoNo-04-2012حلبتل رفعتحسن محمد مرندي11786
ن11787 طف تا ف 2012لتل 04 09NNف الق ة نت نتيجة القصف09NoNo-04-2012حلبتل رفعتمحمد احمد مصطفى مريميني11787
نتيجة القصف09NoNo-04-2012حلبتل رفعتمحمد أحمد حوران11788
نتيجة القصف09NoNo-04-2012حلبتل رفعتأحمد حسين شوبك11789
الرحيل11790 االنشقاق09YesNo-04-222012الحسكةالشداديمحمد لمحاولته قتل حقوق وطالب منشق شرطي شرطي منشق وطالب حقوق قتل لمحاولته االنشقاق09YesNo-04-222012الحسكةالشداديمحمد الرحيل11790
مجند قتل في حمص لرفضه إطالق النار09YesNo-04-2012الحسكةالقامشلي الھالليةحسين بھاد الدين جلبي11791
http://youtu.be/  -PYps9vPvrUاستشھد بكمين من قبل الجيش النظامي09NoNo-04-2012درعاصيداقاسم أحمد اجباوي11792
مجند قتل في باباعمرو09YesNo-04-192012الالذقيةشيخ ضاھرأحمد خليل سواح11793 يخح
09NoNohttp://youtu.be/  jVXOGeFVSIk-04-2012دير الزورالقوريةأحمد شويش المحيميد11794
90انثىريف دمشقمضاياأمنة محمود11795 ُ2012-04-09NoNoاستشھدت متأثرة بحروق نتيجة القصف على منزلھا
إثر تعرضه للضرب على يد الشبيحة09NoNo-04-502012دمشقكفرسوسةحمزة ياسين أبو رياح11796
11 ل9 اا شق 2012ف 04 نة09 لل األ ا اقت باقتحام األمن للمدينة09NoNo-04-2012ريف دمشقسقباباسل حمود11797
باقتحام األمن للمدينة09NoNo-04-2012ريف دمشقسقباقاسم عدنان صادق خضير11798
http://youtu.be/  Q0rv-LxjUUYوجدت جثته متفحمة09NoNo-04-2012ادلبحزانومجھول الھوية11799
الخالد11800 رسمي بعلبةموسى القصف09NoNo-04-2012حمصدير نتيجة نتيجة القصف09NoNo-04-2012حمصدير بعلبةموسى رسمي الخالد11800
نتيجة القصف09NoNo-04-2012حمصدير بعلبةخالد ابو غليون11801
نتيجة القصف09NoNo-04-2012حمصدير بعلبةمحمد رحال قدحة11802
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نتيجة القصف09NoNo-04-2012حمصدير بعلبةأحمد الربيع11803
نتيجة القصف09NoNo-04-2012حمصدير بعلبةعصام الشيخ11804
ً 19NoNo-04-2012حماةحيالينابراھيم القطة12301 اعدم ميدانيا
ات12302 ال ال نا اكأ 2012اال 04 19NNاأل httا // t b / AjfG i http://youtu.be/z_AjfG_xicsبرصاص األمن19NoNo-04-2012درعاالحراكأحمد محمد عدنان السالمات12302
19NoNo-04-2012درعاالجيزةمحمد أسد الشقيري12303
http://youtu.be/Ie0j0sH4Dgsرصاص قناص19NoNo-04-2012حمصأنس حمادة12304
حمص12305 العلي الجيشخالد 19NoNo-04-2012القصيررصاص 19NoNo-04-2012القصيررصاص الجيشخالد العلي  حمص12305
19NoNo-04-2012حمصحيان الزعبي12306
تحت التعذيب بعد اعتقاله ب7 أيام19NoYes-04-302012الالذقيةالعيدوحسين حمدو12307
تحت التعذيب19YesYes-04-2012حلبالمرجةجاسم صبحي12308 ي م
20NoNo-04-2012حمصحي الوعرحيان طارق الزعبي12309
20NoNo-04-2012حمصالقصيرمحمود عبد الحليم جمول12310
20NoNo-04-2012حمصالقصيرعبد الرحمن محمد ديب الحوالني12311
الن12312 ال 2012القال 04 20 20NoNo-04-2012حمصالقصيرعبدالرحمن الحوالني12312
20NoNo-04-2012حمصالقصيرماھر األحمد12313

يدعى أبو مازن قتل بسبب استھداف منزلھم بقذيفة صاروخ20NoNo-04-2012حمصالحميديةتمام  عبد الخالق زعرور12314

بسبب استھداف منزلھم بقذيفة صاروخ20NoNo-04-2012حمصالخالديةأغيد تمام زعرور12315

قتيلة زوجة تمام زعرور بسبب استھداف منزلھم بقذيفة صاروخ20NoNo-04-2012انثىحمصالخالديةھال كسيبي12316

http://youtu.be/8ZTHEr9sP_oقتل بشظايا صاروخ20NoNo-04-2012حمصالبياضةعلى داشوط12317
مازال تحت االنقاض20NoNo-04-2012حمصالبياضةابن علي داشوط12318
مازال تحت االنقاض20NoNo-04-2012حمصالبياضةابن علي داشوط12319

ا ض ةل فل الق ة ن نتيجة القصف09NoNo-04-2012حمصدير بعلبةوليد مضيھا11805
نتيجة القصف09NoNo-04-2012حمصدير بعلبةتوفيق المھباني11806
نتيجة القصف09NoNo-04-2012حمصدير بعلبةمن ال المھباني11807
الشيخ11808 محمود بعلبةتيسير 2012حمصدير 04 09NoNoميداني إعدام إعدام ميداني09NoNo-04-2012حمصدير بعلبةتيسير محمود الشيخ11808
إعدام ميداني09NoNo-04-2012حمصدير بعلبةرضا محمود الشيخ11809
إعدام ميداني09NoNo-04-2012حمصدير بعلبةرياض محمود الشيخ11810
إعدام ميداني09NoNo-04-2012انثىحمصدير بعلبةرفا تيسير الشيخ11811 يىخ م
إعدام ميداني09NoNo-04-2012انثىحمصدير بعلبةنجاح تيسير الشيخ11812
إعدام ميداني09NoNo-04-2012حمصدير بعلبةاحمد محمد الرجب11813
إعدام ميداني09NoNo-04-2012حمصدير بعلبةمحمد رضا الرجب11814

ل ال ةش ل إعدام ميداني09NoNo-04-2012حمصدير بعلبةشعالن رضا الرجب11815
إعدام ميداني09NoNo-04-2012حمصدير بعلبةعمر سعيد كنعان11816
إعدام ميداني09NoNo-04-2012حمصدير بعلبةعامر سعيد كنعان11817
كنعان11818 بعلبةعبدالعليم 2012حمصدير 04 09NoNoميدان إعدام إعدام ميداني09NoNo-04-2012حمصدير بعلبةعبدالعليم كنعان11818
إعدام ميداني09NoNo-04-2012حمصدير بعلبةاحمد محمد كنعان11819
نتيجة القصف09NoNo-04-2012حمصدير بعلبةوائل اسماعيل كنعان11820
نتيجة القصف09NoNo-04-2012حمصدير بعلبةرضا خالد كنعان11821 ن بر ب يجصير
نتيجة القصف09NoNo-04-2012حمصدير بعلبةايمن محمد كنعان11822
نتيجة القصف09NoNo-04-2012حمصدير بعلبةبشير عبدو كنعان11823
نتيجة القصف09NoNo-04-2012انثىحمصدير بعلبةأمينة كنعان11824

ة رصاص الجيش09NoNo-04-2012حمصدير بعلبةعبدالرحيم سليم كنعان11825
إعدام ميداني09NoNo-04-2012انثىحمصدير بعلبةزھرة حمد من بني خالد11826
إعدام ميداني09NoNo-04-2012انثىحمصدير بعلبةمنى حمد من بني خالد11827
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إعدام ميداني09NoNo-04-2012انثىحمصدير بعلبةوالدة زھرة ومنى الحمد11828
إعدام ميداني09NoNo-04-2012حمصدير بعلبةمن ال الحمد  بني خالد11829
إعدام ميداني09NoNo-04-2012طفلحمصدير بعلبةخلدون سليمان11830
زة11831 ةأ 2012طفلل 04 09NNان ا إ إعدام ميداني09NoNo-04-2012طفلحمصدير بعلبةأيمن حمزة11831
إعدام ميداني09NoNo-04-2012انثى- طفلةحمصدير بعلبةرھف سليمان11832
إعدام ميداني09NoNo-04-2012حمصدير بعلبةنواف األمين11833
النبھان11834 بعلبةخالد ميداني09NoNo-04-2012حمصدير إعدام إعدام ميداني09NoNo-04-2012حمصدير بعلبةخالد النبھان11834
إعدام ميداني09NoNo-04-2012انثىحمصدير بعلبةاسماء النبھان11835
إعدام ميداني09NoNo-04-2012انثىحمصدير بعلبةسھير النبھان11836
يإعدام ميداني09NoNo-04-2012حمصدير بعلبةأحمد النبھان11837 م
إعدام ميداني09NoNo-04-2012حمصدير بعلبةشعيب عباس11838
احد ثالثة ابناء - إعدام ميداني09NoNo-04-2012حمصدير بعلبةابن شعيب عباس11839
احد ثالثة ابناء - إعدام ميداني09NoNo-04-2012حمصدير بعلبةابن شعيب عباس11840
ا11841 ش ةا 2012ل 04 ان09 ا إ نا ا ثالثة ا احد ثالثة ابناء - إعدام ميداني09NoNo-04-2012حمصدير بعلبةابن شعيب عباس11841
إعدام ميداني09NoNo-04-2012حمصدير بعلبةسعيد محمد عباس11842
إعدام ميداني09NoNo-04-2012حمصدير بعلبةوليد محمد عباس11843
عباس11844 محمد بعلبةعلي ميداني09NoNo-04-2012حمصدير إعدام إعدام ميداني09NoNo-04-2012حمصدير بعلبةعلي محمد عباس11844
إعدام ميداني09NoNo-04-2012حمصدير بعلبةوليد خالد عباس11845
إعدام ميداني09NoNo-04-2012حمصدير بعلبةمحمد وليد عباس11846
زوجة الشھيد وليد عباس بإعدام ميداني09NoNo-04-2012انثىحمصدير بعلبةغادة عثمان11847 يى م
إعدام ميداني09NoNo-04-2012انثىحمصدير بعلبةمطيعة الناصر11848
إعدام ميداني09NoNo-04-2012حمصدير بعلبةابن مطيعة الناصر11849
إعدام ميداني09NoNo-04-2012حمصدير بعلبةابن مطيعة الناصر11850

ةال انل ا إ إعدام ميداني09NoNo-04-2012حمصدير بعلبةزھير العمر11851
إعدام ميداني09NoNo-04-2012حمصدير بعلبةايمن العمر11852
إعدام ميداني09NoNo-04-2012طفلحمصدير بعلبةمنير العمر11853
الحميد11854 بعلبةمحمود 2012حمصدير 04 09NoNoميداني إعدام إعدام ميداني09NoNo-04-2012حمصدير بعلبةمحمود الحميد11854
إعدام ميداني09NoNo-04-2012حمصدير بعلبةجاسم الحميد11855
إعدام ميداني09NoNo-04-2012حمصدير بعلبةمحمود مشھور11856
6 شھداء من ال العلي11857 إعدام ميداني09NoNo-04-2012حمصدير بعلبةھناك يي م
إعدام ميداني09NoNo-04-2012حمصدير بعلبةھناك 5 شھداء من ال ھيجان11858
إعدام ميداني09NoNo-04-2012حمصدير بعلبةأحمد الطالب11859
إعدام ميداني09NoNo-04-2012حمصدير بعلبةمحمد الطالب11860

ل لط ةل ل إعدام ميداني09NoNo-04-2012حمصدير بعلبةخالد الطالب11861
إعدام ميداني09NoNo-04-2012حمصدير بعلبةجاسم الطالب11862
إعدام ميداني09NoNo-04-2012حمصدير بعلبةمعتز الطالب11863
الطالب11864 بعلبةعمر 2012حمصدير 04 09NoNoميدان إعدام إعدام ميداني09NoNo-04-2012حمصدير بعلبةعمر الطالب11864
إعدام ميداني09NoNo-04-2012حمصدير بعلبةعبدالقادر النجيب11865
إعدام ميداني09NoNo-04-2012حمصدير بعلبةعبدالعزيز النجيب11866
إعدام ميداني09NoNo-04-2012انثىحمصدير بعلبةنوفة حوري اسماعيل11867 ي وري يىيرو ي م إ
إعدام ميداني09NoNo-04-2012انثىحمصدير بعلبةشعيلة اليونس11868
إعدام ميداني09NoNo-04-2012انثىحمصدير بعلبةصبحة اليونس11869
إعدام ميداني09NoNo-04-2012انثىحمصدير بعلبةعائشة اليونس11870

ثةة إعدام ميداني09NoNo-04-2012انثىحمصدير بعلبةسعدية المحمد11871
إعدام ميداني09NoNo-04-2012انثىحمصدير بعلبةماجدة عطا العباس11872
إعدام ميداني09NoNo-04-2012انثىحمصدير بعلبةمنى عطا العباس11873
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محروقين لم يعرفوا09NoNo-04-2012حمصدير بعلبةھناك 9 شھداء11874
إعدام ميداني09NoNo-04-2012انثىحمصدير بعلبةانعام عبدالرحمن عباس11875
إعدام ميداني09NoNo-04-2012حمصدير بعلبةسليمان رحمون العباس11876
ا11877 ال ا ل ةأ 2012ل 04 09NNان ا إ إعدام ميداني09NoNo-04-2012حمصدير بعلبةمأمون سليمان العباس11877
إعدام ميداني09NoNo-04-2012حمصدير بعلبةعدنان ديبو العباس11878
إعدام ميداني09NoNo-04-2012حمصدير بعلبةعبدالحميد محمود العباس11879
العباس11880 عبدالحميد بعلبةياسر ميداني09NoNo-04-2012حمصدير إعدام إعدام ميداني09NoNo-04-2012حمصدير بعلبةياسر عبدالحميد العباس11880
إعدام ميداني09NoNo-04-2012حمصدير بعلبةأيمن جمال العباس11881
إعدام ميداني09NoNo-04-2012حمصدير بعلبةخالد جمال العباس11882
طفلةحمصدير بعلبةكوثر جمال العباس11883 - يإعدام ميداني09NoNo-04-2012انثى م
إعدام ميداني09NoNo-04-2012طفلحمصدير بعلبةجمال عباس العباس11884
إعدام ميداني09NoNo-04-2012حمصدير بعلبةأيمن طراد11885
إعدام ميداني09NoNo-04-2012حمصدير بعلبةمحمد غالب المالش11886
ة1188 الك ةال 2012ل 04 ان09 ا إ إعدام ميداني09NoNo-04-2012حمصدير بعلبةعبد المجيد عبدالكريم سمحة11887
إعدام ميداني09NoNo-04-2012حمصدير بعلبةميسر سليمان سمحة11888
إعدام ميداني09NoNo-04-2012حمصدير بعلبةأحمد محمد غليون11889
األحمد11890 بعلبةطارق ميداني09NoNo-04-2012حمصدير إعدام إعدام ميداني09NoNo-04-2012حمصدير بعلبةطارق األحمد11890
إعدام ميداني09NoNo-04-2012حمصدير بعلبةحسين األحمد11891
إعدام ميداني09NoNo-04-2012حمصدير بعلبةعلي نصر الحسين11892
يإعدام ميداني09NoNo-04-2012حمصدير بعلبةنصر عالء الخليل11893 م
إعدام ميداني09NoNo-04-2012حمصدير بعلبةفيصل العبدهللا11894
إعدام ميداني09NoNo-04-2012حمصدير بعلبةضياء الدين اللبابيدي11895
إعدام ميداني09NoNo-04-2012انثىحمصدير بعلبةفرجة الحسن11896

ا ال ةف انل ا إ إعدام ميداني09NoNo-04-2012حمصدير بعلبةموفق عبدالحسيب عباس11897
إعدام ميداني09NoNo-04-2012حمصدير بعلبةخالد عبدالحسيب عباس11898
إعدام ميداني09NoNo-04-2012حمصدير بعلبةعطية غالب المالش11899
السليمان11900 بعلبةسامر 2012حمصدير 04 09NoNoميداني إعدام إعدام ميداني09NoNo-04-2012حمصدير بعلبةسامر السليمان11900
إعدام ميداني09NoNo-04-2012حمصدير بعلبةنادر عبدو غليون11901
إعدام ميداني09NoNo-04-2012حمصدير بعلبةياسر محمد الحمد11902
إعدام ميداني09NoNo-04-2012حمصدير بعلبةبسام أحمد ديب11903 يم م
إعدام ميداني09NoNo-04-2012حمصدير بعلبةأحمد فرج ديب11904
إعدام ميداني09NoNo-04-2012حمصدير بعلبةنجيب القاسم11905
إعدام ميداني09NoNo-04-2012حمصدير بعلبةحذيفة محمود الجابر11906

لش ف ةط ل إعدام ميداني09NoNo-04-2012حمصدير بعلبةصطوف الشماع11907
إعدام ميداني09NoNo-04-122012طفلحمصدير بعلبةعبدالرزاق الرجب11908
إعدام ميداني09NoNo-04-122012طفلحمصدير بعلبةمحمد القاسم11909
كنعان11910 سعد عائلة من 5 بعلبةھناك 2012حمصدير 04 09NoNoميدان إعدام 5 من عائلة سعد كنعان11910 إعدام ميداني09NoNo-04-2012حمصدير بعلبةھناك
http://youtu.be/   SqlgLgAz6wkاستھداف المشفى الوطني10NoNo-04-2012حمصالخالديةعبد الرحمن الحالق11911
http://youtu.be/  f4_KKsUBEhEنتيجة القصف10NoNo-04-2012حمصباب تدمركمال زھرواي11912

جمعة11913 2012حمصالبياضةمحمد 04 10NoNoالوطن المشف pاستھداف المشفى الوطني10NoNo-04-2012حمصالبياضةمحمد جمعةhttp://youtu.be/  11913استھداف y
3gJAvqWbnnY

استشھد في حي القرابيص10NoNo-04-2012حمصكرم الزيتونعبد هللا  العباس11914
10NoNo-04-2012حمصالقصورزياد الشيخ11915
ن11916 ل نا ةد 2012طفلالخالد 04 10NNhttp://youtu be/ Z62F4m47clY 10NoNohttp://youtu.be/  Z62F4m47clY-04-2012طفلحمصالخالديةمحمد ناصر سليم حسون11916
10NoNohttp://youtu.be/  zdi7X5e6F1A-04-2012حمصالخالديةعبد هللا أحمد عباس11917
http://youtu.be/  IflHaYenC3Uاحد  ثالثة شھداء لم تصل اسمائھم  جراء القصف10NoNo-04-2012حمصالخالديةمجھول الھوية11918

 

ندن
-  ل

ان 
إلنس

ق ا
حقو

ة  ل
وري

الس
كة 

لشب
 ا

Syri
an

 N
etw

ork
 fo

r H
um

an
 R

igh
ts 

- L
on

do
n



10NoNo-04-2012حمصالخالديةعبد الغني داوود11919
10NoNohttp://youtu.be/  CJ6lksj_6TA-04-2012حمصالخالديةابراھيم محمد نجيب مھتدي11920
10NoNohttp://youtu.be/  IynDUtqzrdQ-04-2012حمصالخالديةعبداإلله العمر11921
أ11922 تزا 2012ال 04 10NYذ الت ت httت // t b / I34 18lF KU http://youtu.be/  I34e18lFrKUتحت التعذيب10NoYes-04-2012حمصالرستنزاھد أيوب11922
متاثرا بجراحه10NoNo-04-2012حمصالقصيرھاني جخدم11923
10NoNo-04-252012حمصباب السباعأنس بديوي الحموي11924
شفة11925 ابو الرحيم عبد بعلبةفواز القصف10NoNo-04-2012حمصدير نتيجة نتيجة القصف10NoNo-04-2012حمصدير بعلبةفواز عبد الرحيم ابو شفة11925
نتيجة القصف10NoNo-04-2012حمصدير بعلبةعبد المجيد عبد الكريم ياسين11926
نتيجة القصف10NoNo-04-2012حمصدير بعلبةزياد احمد فاعور11927
نتيجة القصف10NoNo-04-2012حمصدير بعلبةمحمد احمد فاعور11928
نتيجة القصف10NoNo-04-2012حمصدير بعلبةيحيى عباس11929
نتيجة القصف10NoNo-04-2012حمصدير بعلبةطالل نجم الدين11930
نتيجة القصف10NoNo-04-2012حمصدير بعلبةطالل مشيعل11931
غل11932 ا ةا 2012ل 04 ف10 الق ة نت نتيجة القصف10NoNo-04-2012حمصدير بعلبةابراھيم غليون11932
نتيجة القصف10NoNo-04-2012حمصدير بعلبةعبد الھادي الشلي11933
نتيجة القصف10NoNo-04-2012حمصدير بعلبةعبد الباسط العر11934
فاعور11935 بعلبةسامر القصف10NoNo-04-2012حمصدير نتيجة نتيجة القصف10NoNo-04-2012حمصدير بعلبةسامر فاعور11935
نتيجة القصف10NoNo-04-2012حمصدير بعلبةخلدون الجراح11936
نتيجة القصف10NoNo-04-2012حمصدير بعلبةمحمد ابو حمد11937
نتيجة القصف10NoNo-04-2012حمصدير بعلبةنضال القاسم11938 م
نتيجة القصف10NoNo-04-2012حمصدير بعلبةعلي القاسم11939
نتيجة القصف10NoNo-04-2012حمصدير بعلبةعبد الرحيم السليم كنعان11940
نتيجة القصف10NoNo-04-2012حمصدير بعلبةياسر محمود فاعور11941

تش ا ةخال فل الق ة نت نتيجة القصف10NoNo-04-2012حمصدير بعلبةخالد حمادي محرتش11942
نتيجة القصف10NoNo-04-2012طفلحمصدير بعلبةمؤيد الشيخ11943
نتيجة القصف10NoNo-04-2012حمصدير بعلبةزكي الشيخ11944
حسين11945 حاج بعلبةبشار 2012حمصدير 04 10NoNoالقصف نتيجة نتيجة القصف10NoNo-04-2012حمصدير بعلبةبشار حاج حسين11945
نتيجة القصف10NoNo-04-2012حمصدير بعلبةنور حاج حسين11946
نتيجة القصف10NoNo-04-2012حمصدير بعلبةعبد الرزاق الرحال11947
نتيجة القصف10NoNo-04-2012حمصدير بعلبةاحمد القاسم11948 م
نتيجة القصف10NoNo-04-2012حمصدير بعلبةمحمود الرحال11949
نتيجة القصف10NoNo-04-2012حمصدير بعلبةموفق رحال11950
نتيجة القصف10NoNo-04-2012حمصدير بعلبةسامر سليمان11951

ةل فل لق ة نتيجة القصف10NoNo-04-2012حمصدير بعلبةعبد المجيد عباس11952
نتيجة القصف10NoNo-04-2012حمصدير بعلبةمحمود الشيخ11953
نتيجة القصف10NoNo-04-2012حمصدير بعلبةعبد الكريم النجيب11954
سمحة11955 بعلبةعل 2012حمصدير 04 10NoNoالقصف نتيجة نتيجة القصف10NoNo-04-2012حمصدير بعلبةعلي سمحة11955
نتيجة القصف10NoNo-04-2012حمصدير بعلبةجودة سليمان11956
نتيجة القصف10NoNo-04-2012حمصدير بعلبةنضال سليمان11957
نتيجة القصف10NoNo-04-2012حمصدير بعلبةعبد المالك األطرش11958 يجيرر
نتيجة القصف10NoNo-04-2012حمصدير بعلبةمحمد محمود الرحال11959
نتيجة القصف10NoNo-04-2012حمصدير بعلبةمحمد ديب رحال11960
نتيجة القصف10NoNo-04-2012حمصدير بعلبةسامر األطرش11961

ةة نتيجة القصف10NoNo-04-2012حمصدير بعلبةايمن امين رحال11962
نتيجة القصف10NoNo-04-2012حمصدير بعلبةمصطفى احمد11963
نتيجة القصف10NoNo-04-2012حمصدير بعلبةاحمد الطحلة11964
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نتيجة القصف10NoNo-04-2012حمصدير بعلبةغسان حاج حسين11965
نتيجة القصف10NoNo-04-2012حمصدير بعلبةصفوان حاج حسين11966
نتيجة القصف10NoNo-04-2012حمصدير بعلبةاحمد الشحم11967
الش11968 ةغاز 2012ل 04 10NNف الق ة نت نتيجة القصف10NoNo-04-2012حمصدير بعلبةغازي الشحم11968
نتيجة القصف10NoNo-04-2012حمصدير بعلبةعبد الكريم اليونس11969
نتيجة القصف10NoNo-04-2012حمصدير بعلبةعلي محمد رحال11970
رحال11971 بعلبةعواش القصف10NoNo-04-2012حمصدير نتيجة نتيجة القصف10NoNo-04-2012حمصدير بعلبةعواش رحال11971
نتيجة القصف10NoNo-04-2012حمصدير بعلبةسبيع شحادة11972
جريح تم تصفيته من قبل االمن10NoNo-04-2012حماةاللطامنةرضا ابراھيم الحمادة11973
جريح تم تصفيته من قبل االمن10NoNo-04-2012حماةاللطامنةاحمد عبد السالم عنكر11974 مم ح
جريح تم تصفيته من قبل االمن10NoNo-04-2012حماةاللطامنةقتيبة رياض القدور11975
جريح تم تصفيته من قبل االمن10NoNo-04-2012حماةاللطامنةرياض الدحروج11976
جراء القصف10NoNo-04-2012حماةكفر زيتاعبيدة  عبد الكريم  الحسين11977
119 ال8 الك تاخال ز 2012اةكف 04 ف10 الق ا جراء القصف10NoNo-04-2012حماةكفر زيتاخالد عبد الكريم الحسين11978
جراء القصف10NoNo-04-2012حماةكفر زيتاعبد الحق أحمد الحسين11979
جراء القصف10NoNo-04-2012حماةكفر زيتازھير الشعار11980
الخليل11981 مدين زيتاعبدهللا غرفھم10NoNo-04-2012حماةكفر داخل وھم حرقھم حرقھم وھم داخل غرفھم10NoNo-04-2012حماةكفر زيتاعبدهللا مدين الخليل11981
حرقھم وھم داخل غرفھم10NoNo-04-2012حماةكفر زيتامسعف حسن الخليل11982
حرقھم وھم داخل غرفھم10NoNo-04-2012حماةكفر زيتاعبدالھادي عبدالرحيم الصغير11983

د11984 شح ن زيتاح اةكف 502012ح 04 10NN جلطة دماغية عند مشاھدته المجازر الوحشية بأطفال ونساء وشباب المدينة10NoNo-04-502012حماةكفرزيتاحسن شحود11984
برصاص االمن وھي في طريق كفر زيتا10NoNo-04-2012انثىحماةحلقاياتماضر صيادي11985

خلوف11986 قناص10YesNo-04-2012حماةعقبة التركيةبرصاص الحدود داخل استشھد منشق شرطي و11986 2012ب  04 10YesNoص ص  بر ي ر و  ل  ھ  ق  ي  ر

برصاص األمن10NoNo-04-522012ريف دمشقعربينصالح مصطفى المرجي11987
برصاص االمن10NoNo-04-2012ريف دمشقحرستاكاسم الدباس11988
محمد11989 ابو الدبس الحمامةياسر قرية الشغور 2012ادلبجسر 04 10YesNoالفداء ابي كتيبة قادة احد احد قادة كتيبة ابي الفداء10YesNo-04-2012ادلبجسر الشغور  قرية الحمامةياسر الدبس ابو محمد11989
تم استشھادھم بعد اقتحام االمن للقرية10NoNo-04-2012ادلبجسر الشغور-  قرية الحمامةمحمد مواس11990
تم استشھادھم بعد اقتحام االمن للقرية10NoNo-04-2012ادلبجسر الشغور-  قرية الحمامةسلطان مواس11991
متم استشھادھم بعد اقتحام االمن للقرية10NoNo-04-2012ادلبجسر الشغور-  قرية الحمامةاحمد مواس11992 م ھ م
جراء القصف10NoNo-04-2012ادلبجسر الشغور - مريمينخالد المنصور11993
    جراء القصف(زرزوري)10NoNo-04-2012ادلبجسر الشغور - مريمينبوعلي يكنٮا11994
10NoNo-04-422012ادلبجسر الشغور - مشمشانعمر يوسف يوسف11995

ف لط شق ش للش 10NoNo-04-2012ادلبجسر الشغور - مشمشانقصي احمد لطوف11996
10NoNo-04-2012ادلبجسر الشغور مشمشانمحمد رستم عنوش11997
برصاص األمن10NoNo-04-2012درعاطفسابراھيم محمود احمد البردان11998
المصري11999 نجيب 2012درعاعثمانعماد 04 10NoNoاالمن برصاص طفس ف استشھد استشھد في طفس برصاص االمن10NoNo-04-2012درعاعثمانعماد نجيب المصري11999
عسكري منشق  برصاص االمن10YesNo-04-2012درعاطفسعبدهللا حمدو12000
تحت التعذيب10NoYes-04-2012درعابصرى الحريرمحمد موسى الشحمة12001
برصاص االمن في ريف دمشق الغوطة10NoNo-04-2012الالذقيةحي الطابياتيحيى زكريا وليد12002 ي و ري ز يى بيي ويي ق ري ي ن ص بر
برصاص االمن10NoNo-04-102012طفلحلباالتاربمھند ابن عبدو عكاب12003
نتيجة القصف10NoNo-04-2012حلبمارعابراھيم عبد الحي النجار12004
الغوطة الشرقية برصاص االمن في حلب10YesNo-04-2012ريف دمشقسقباصالح زيناتي12005
http://youtu.be/  4zRsBprii7kبرصاص االمن10NoNo-04-2012دير الزورالجورةمحمد ابراھيم الفارس12006

رقيب مجند برصاص االمن بعد رفضه اطالق النار في ريف حلب10YesNo-04-2012الحسكةالقامشليآالن محمد أمين12007
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http://youtu.be/  IflHaYenC3Uاحد  ثالثة شھداء لم تصل اسمائھم  جراء القصف10NoNo-04-2012حمصالخالديةمجھول الھوية12008
http://youtu.be/  IflHaYenC3Uاحد  ثالثة شھداء لم تصل اسمائھم   جراء القصف10NoNo-04-2012حمصالخالديةمجھول الھوية12009

الھوية12010 شھيدين لم يتم التعرف عليھم بسبب التشوه جراء الحرق بقنابل 11NoNo-04-2012حمصالرستنمجھول
ال النا ھوي12010 نجھول  2012صر 04 11NoNoالنابالم

http://youtu.be/ LQS9Zksd5ogھناك 3 شھداء لم تصل اسمائھم •11NoNo-04-2012حمصجورة الشياحمجھول الھوية12011
http://youtu.be/ LQS9Zksd5ogھناك 3 شھداء لم تصل اسمائھم •11NoNo-04-2012حمصجورة الشياحمجھول الھوية12012

من تصفيتھم تم منشقين اسمائھم تصل لم شھداء 4 من واحد
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تمت تصفيته في دمشق أثناء محاولته األنشقاق11YesNo-04-2012حماةاللطامنةعبد الرحمن أحمد الرحمون12047
جريح صفي في المشفى بعد اعتقاله11NoNo-04-2012حماةسھل الغاب القرقورشالش ياسين كعيد12048
11NoNohttp://youtu.be/ F20kaChlw8M-04-132012ادلبمعرة النعمانمسعر معتز المحمد12049
ال12050 أ اطا الن لة 212012ا 04 11NNhtt // t b /thW41 dZ 11NoNohttp://youtu.be/thW41pdZ_os-04-212012ادلبمعرة النعمانسطام أحمد المحمد12050
برصاص االمن وھو على دراجته11NoNo-04-2012حلباخترينمجھول الھوية12051
http://youtu.be/ jdkyfd2JbCQطالب اقتصاد قتل وھو في طريقه من دمشق لحلب11NoNo-04-2012حلبعالء األحمد12052
الدالي12053 محمد كيماوية11NoNo-04-2012حمصالرستنحسن بقنابل القصف نتيجة نتيجة القصف بقنابل كيماوية11NoNo-04-2012حمصالرستنحسن محمد الدالي12053
نتيجة القصف بقنابل كيماوية11NoNo-04-2012انثىحمصالرستنندى محمد الدالي12054
12NoNohttp://youtu.be/ yn4SoG3GIs4-04-2012انثى - طفلةحمصالقصيرغنوة أحمد جمرك12055
برصاص قناص12NoNo-04-2012حمصالبياضةعلي أحمد صالح12056 ح ي
برصاص قناص12NoNo-04-2012حمصالبياضةرامي حميد السالمة12057
رصاص قناص12NoNo-04-2012حمصالبياضةابو ياسين12058
رصاص قناص12NoNo-04-2012حمصالبياضةوليد أحمد الجدوع12059

htt // t b /  /12NoNohttp://youtu.be-04-2012حمصالقصورأيمن حدود12060
TTuY6Nw6YG8

http://youtu.be/GU6Uy3KdKawرصاص قناص12NoNo-04-2012حمصالبياضةمجھولة الھوية12061

http://youtu.be/GU6Uy3KdKawرصاص قناص12NoNo-04-2012طفلة - انثىحمصالبياضةرضيعة لم يعرف اسمھا12062

http://youtu.be/ nAMnNfz1AJ0رصاص قناص12NoNo-04-2012حمصالبياضةصالح ھاشم زكريا12063
السالم12064 سالم 2012حمصالبياضةعمار 04 12NoNoقناص http://youtuرصاص be/Zu2nbOxn7ZU http://youtu.be/Zu2nbOxn7ZUرصاص قناص12NoNo-04-2012حمصالبياضةعمار سالم السالم12064
برصاص األمن12NoNo-04-2012ادلبجسر الشغورشالش عبد الجواد ياسين12065
برصاص األمن12NoNo-04-2012ادلبجسر الشغورمحمد جمعة حاج قاسم12066
رصاص األمن12NoNo-04-2012ادلبخان شيخونمروان كيال12067 يي
12NoNohttp://youtu.be/ k9wsptAidhI-04-2012ادلبشلخجميل ستووت12068
12NoNo-04-262012ريف دمشقدارياعالء حمدوني12069

النموس12070 حسين دمشقمضايامحمد التعذيب12NoYes-04-2012ريف  /http://youtu.beتحت
O C Q

وس12070 ين  قي  2012ري  04 12NoYesيب  
MO ACFBJ1FQ

http://youtu.be/bU84rC2uRO4جندي منشق قتل في ادلب  معرة النعمان12YesNo-04-2012دمشقجوبررياض مازن كمشة12071
رصاص األمن وتم ضربه حتى توفي12NoNo-04-192012ريف دمشقالمعضميةأحمد محمد معتوق الفرملي12072
الھبول12073 مسلم المظاھرة12NoNo-04-2012دمشقالقابونفارس اثناء بالسيارة ودھس االمن برصاص اصيب ھبول12073 م ا بونرس  2012قا 04 12NoNoر ء ا ر ا ي س ب ن و ص اال يب بر ا
ً 12NoNo-04-2012حماةبلدة الصفصافيةمھدي ابراھيم األحمد12074 تم اعدامه ميدانيا
مجند قتل على أحد الحواجز12YesNo-04-2012درعاالمليحة الغربيةمجھول الھوية12075
http://youtu.be/ Y1cwH8a1N84قتل في تشييع أحد الشھداء12NoNo-04-2012حلبالميريديانمجھول الھوية12076
12NoNohttp://youtu.be/TsZqOjfxSXs-04-2012طفلحلبتل رفعتياسر أحمد عساف12077
برصاص االمن13NoNo-04-2012حماةبريديجاحمد حسين علي قدور12078
برصاص االمن13NoNo-04-2012حماةالحاضراحمد ابو العيون12079
ف12080 ط ال د قد ض ال ة 212012اةقل 04 13YNالنا اطالق فضه ل ل ف د تش ا ند مجند  استشھد في حلب لرفضه اطالق النار13YesNo-04-212012حماةقلعة المضيقسعد ممدوح الصطوف12080
http://youtu.be/ ONzAT6LI3fcبرصاص االمن13NoNo-04-2012درعانوىخالد احمد عرار12081
http://youtu.be/ 8Eir2KCJoFAبرصاص األمن13NoNo-04-2012درعانوىمجھول الھوية12082

ة12083 ال ال ال ة الزا لل 2012ا 04 13NYثته ت قتل http://youtuتقل be/   /http://youtu.beمعتقل قتل ورميت جثته13NoYes-04-2012ادلبحبل الزاوية الراميمجھول الھوية12083
LnHE9bPHeUk

برصاص االمن13NoNo-04-2012ادلبكفرتخاريمعالء علي باشي12084
برصاص قناص13NoNo-04-2012ادلبالفطيرهمحمود عبد الجبار العوض12085

ل لل ةل لل طال ف ل ل المجند  لرفضه اطالق النار13YesNo-04-2012الحسكةالھولسعيد محمد الصالح12086
http://youtu.be/  _qRZuatBP5cبرصاص قناص13NoNo-04-402012ريف دمشقدارياعبدو خوالني12087
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مساعد أول ومسؤول الدراسات في عرطوز قتل بعد معرفة نيته  13YesNo-04-2012ريف دمشقعرطوزعلي زھوري12088
باالنشقاق

برصاصة في القلب13NoNo-04-2012حلباألنصاريعبد الواحد ھنداوي12089

لتردي حالته الصحية بعد اصابته بقنبلة مسمارية منذ شھر13NoNo-04-2012حمصالقرابيصشادي زياد سلطان12090

قتل تحت التعذيب أمام عيني ابيه في المعتقل13NoYes-04-2012حمصدير بعلبةمالك صالح األطرش12091
شنواني12092 التعذيب13NoYes-04-2012دمشقجواد تحت تحت التعذيب13NoYes-04-2012دمشقجواد شنواني12092

احد شھيدين متاثرين بجراحھما أثناء تشييع الشھيد أحمد 13NoNo-04-2012حلباالذاعةمجھول الھوية12093
ھنداوي

الھوية12094 2012حلباالذاعةمجھول 04 13NoNo احد شھيدين متاثرين بجراحھما أثناء تشييع الشھيد أحمد ع13NoNo-04-2012حلباالذاعةمجھول الھوية12094
ھنداوي

http://youtu.be/ VQQZJpwp1PIبتفجير سيارته أثناء تصويره القتحام الدبابات للحي14NoNo-04-2012ريف دمشقالضميرأحمد عبدهللا فخرية12095
بإطالق نار على سيارته14NoNo-04-2012ريف دمشقحرستاعبدالرحمن صالح محيش12096

ة ال طنال شكف األف ا برصاص األمن14NoNo-04-2012ريف دمشقكفربطنامجھول الھوية12097
14NoNohttp://youtu.be/qS7eQCF6zzI-04-2012حمصجورة الشياحمحمود فصيل الھنادي12098
http://youtu.be/kw2w-TbiolYرصاص قناص14NoNo-04-2012حمصالقصورمجھول الھوية12099
قدور12100 2012حمصالرستنأسامة 04 14NoYesالتعذيب http://youtuتحت be/ mVvi8JaO9YI http://youtu.be/ mVvi8JaO9YIتحت التعذيب14NoYes-04-2012حمصالرستنأسامة قدور12100
رصاص قناص14NoNo-04-2012حمصدير بعلبةطالل أحمد شمسان12101
رصاص قناص14NoNo-04-2012حمصدير بعلبةأحمد خالد علوش12102
رصاص قناص14NoNo-04-2012حمصدير بعلبةجھاد أحمد الطالب12103
يلقب ب ابو علي برصاص قناص14NoNo-04-2012حمصدير بعلبةمحمد الحجار12104

ابو محمد استشھد بقذيفة ھاون أثناء تصويره للقصف في 14NoNo-04-262012حمصباب السباعسمير شلب الشام12105
القرابيص وجورة الشياح

ل ل ففغ لق جراء القصف14NoNo-04-2012حمصكفرعاياغسان محمد خالد الكردي12106
جراء القصف14NoNo-04-2012حمصكفرعاياعبدالمعين وزير12107
طلق ناري بالرأس عند محاولته االنشقاق في درعا14YesNo-04-222012حمصتلبيسةمحمدعلي المحمد12108
االيوب12109 مصطف جوزفجميل الزاوية 2012ادلبجبل 04 14YesNoوقتل منزله دوھم منشق شرط شرطي منشق دوھم منزله وقتل14YesNo-04-2012ادلبجبل الزاوية جوزفجميل مصطفى االيوب12109
عسكري منشق قتل في دمشق الميدان14YesNo-04-2012ادلبالنيربعمر عبدالفتاح درويش12110
وجدت جثته مرمية في القرية وقد نھشتھا الوحوش14NoNo-04-2012ادلبجبل الزاوية المغارةمجھول الھوية12111
http://youtu.be/ BHF2LKrPitAأثناء تشييع الشھيد أحمد ھنداوي في حي اإلذاعة14NoNo-04-292012حلبأقيولمنھل محمد12112 إليھ ي ي ي ھي pييع y
أثناء تشييع الشھيد أحمد ھنداوي14NoNo-04-2012حلباإلذاعةمحمد جعفر12113
http://youtu.be/(-YzWf99i3lw)أثناء تشييع الشھيد أحمد ھنداوي14NoNo-04-2012حلباإلذاعةرائف النجار12114

الرحيم12115 حمدو ابراھيم ھنداوي14NoNo-04-222012حلباإلذاعةيوسف أحمد الشھيد تشييع /http://youtu.beأثناء ZUDYwuy5Jek يم12115 ر و  يم  بر 222012بإليو  04 14NoNoوي ھي   ييع   http://youtu.be/ ZUDYwuy5Jek

دفن في االردن متأثراً بجراحه التي اصيب بھا برصاص األمن 14NoNo-04-2012درعاالبلدفياض بدر الحامد ابازيد12116
http://youtu.be/uKbXUggCTNMوھو بطل سوريا بألعاب القوى "دفع الكرة الحديدة"

تحت التعذيب14NoYes-04-2012درعامحجةبديع عصام جميل الجلدة12117

-http://youtu.be/  sM9METZOبرصاص األمن14NoNo-04-2012حماةقلعة المضيقابراھيم عثمان ابراھيم فرج12118
NI

ف ن اف ال اأ قناالق ا رصاص قناص14NoNo-04-752012حمصالقرابيصأدھم عبدالرافع صنوفي12119

مؤذن جامع بالل الحبشي اعتقل وھوي جريح وقتل - تحت 14NoYes-04-2012حمصالشماسمحمود زكريا12120
التعذيب

الجاروف12121 ابراھيم دمشقالرحيبةاسماعيل 2012ريف 04 14YesNoمنشق مجند مجند منشق14YesNo-04-2012ريف دمشقالرحيبةاسماعيل ابراھيم الجاروف12121
باستھداف سيارتھم15NoNo-04-2012الحسكةقامشلي ھمدانعلي حرج العبدهللا12122
باستھداف سيارتھم15NoNo-04-2012الحسكةقامشلي ھمدانصالح ضحوي النجم12123
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ذبح بعد دخوله الحي ليرى ماحل بمنزله15NoNo-04-2012حمصالعدويةعبدالواحد عمر الخباز12124
ذبح بعد دخوله الحي ليرى ماحل بمنزله15NoNo-04-2012حمصالعدويةمحمد نور عمر الخباز12125

الھوية12126 واحد من 7 عسكريين قتلوا اثناء انشقاقھم وخطف االمن 15NoNo-04-2012درعاجاسممجھول
ن ثا ھوي12126 مجھول  2012رج 04 15NoNoجثامينھم

واحد من 7 عسكريين قتلوا اثناء انشقاقھم وخطف االمن 15NoNo-04-2012درعاجاسممجھول الھوية12127
جثامينھم

االمن وخطف انشقاقھم اثناء قتلوا عسكريين 7 من واحد واحد من 7 عسكريين قتلوا اثناء انشقاقھم وخطف االمن 15NoNo-04-2012درعاجاسممجھول الھوية12128
جثامينھم

واحد من 7 عسكريين قتلوا اثناء انشقاقھم وخطف االمن 15NoNo-04-2012درعاجاسممجھول الھوية12129
مجثامينھم

واحد من 7 عسكريين قتلوا اثناء انشقاقھم وخطف االمن 15NoNo-04-2012درعاجاسممجھول الھوية12130
جثامينھم

الھوية12131 واحد من 7 عسكريين قتلوا اثناء انشقاقھم وخطف االمن 15NoNo-04-2012درعاجاسممجھول
ن ثا ھوي12131 مجھول  2012رج 04 15NoNoجثامينھم

احد مجندين قتال أثناء محاولتھما االنشقاق على حاجز أمني15YesNo-04-2012ريف دمشقالقطيفةمجھول الھوية12132

الھوية12133 2012ادلبعزمارينمجھول 04 15YesNoالقرية عل التفتيش حملة أثناء فقتال انشقا مجندين احد احد مجندين انشقا فقتال أثناء حملة التفتيش على القرية15YesNo-04-2012ادلبعزمارينمجھول الھوية12133
رصاص قناص15NoNo-04-2012حمصالقصورعزمان صوفي12134
أثناء إسعافه الجرحى15NoNo-04-2012حمصالخالديةحاتم قمحية12135
15NoNohttp://youtu.be/ rLQWm2oT8jwp-04-2012حمصدير بعلبةراكان ھالل12136 y j
متأثرة بجراحھا نتيجة القنابل الحارقة15NoNo-04-2012انثى - طفلةحمصالرستنھند منقذ الدالي12137
رصاص األمن العشوائي15NoNo-04-2012انثىحمصجوبرحورية البقاعي12138
اختطف وقتل تحت التعذيب15NoYes-04-2012حمصالدبالنمنير وليد الجندلي12139

ل ةطالل فل لق http://youtu.be/CZkIPsF3qv4جراء القصف15NoNo-04-2012حمصالبياضةطالل الحموي12140
رصاص قناص15NoNo-04-2012حمصالفاخورةأحمد النشناشي12141
رصاص قناص15NoNo-04-2012حمصالميدانطالل االبرش12142
الھوية12143 2012حمصالخالديةمجھول 04 15NoNohttp://youtu be/g4tB0NxMb7A 15NoNohttp://youtu.be/g4tB0NxMb7A-04-2012حمصالخالديةمجھول الھوية12143
تحت التعذيب15NoYes-04-672012حماةمشاع األربعينأحمد محمد فرزات12144
تحت العذيب وشيع من حي الوعر15NoYes-04-2012حمصالوعرمحمد صادق الصوص12145
تحت العذيب وشيع من حي الوعر15NoYes-04-2012حمصعبدالباسط المشلبن12146 ب ب رب و ي يع و يب
راعي أغنام قتل وكسرت جمجمته إثر الضرب15NoNo-04-2012حماةالحولة - عقربھالل احمد الكردي12147
متاثرا بجراحه نتيجة القصف15NoNo-04-2012ريف دمشقوادي بردى - دير مقرنبالل محمد دركوش12148
بإطالق رصاص على سيارته15NoNo-04-2012ريف دمشقدومابسام المصري12149

ةط ق http://youtu.be/tFcWZgw5TuQبرصاص قناصة15NoNo-04-62012طفلريف دمشقدوماباسل يوسف النجار12150

احد مجندين قتال أثناء محاولتھما االنشقاق على حاجز أمني15YesNo-04-2012ريف دمشقالقطيفةمجھول الھوية12151

االمن وخطف انشقاقھم اثناء قتلوا عسكريين 7 من واحد واحد من 7 عسكريين قتلوا اثناء انشقاقھم وخطف االمن 15YesNo-04-2012درعاجاسممجھول الھوية12152
جثامينھم

احد مجندين انشقا فقتال أثناء حملة التفتيش على القرية15YesNo-04-2012ادلبعزمارينمجھول الھوية12153
رقيب أول منشق استشھد في درعا بكمين15YesNo-04-2012دير الزورالبوسرايايوسف جاسم الحمد12154
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برصاص األمن16NoNo-04-2012ادلبجبل الزاويةبسام لطوف12160
برصاص األمن16NoNo-04-452012دمشقالميدانسامر شاھر الكاوردي12161
ملقب بـ دعموس16NoNo-04-2012ادلبمحمد ديب أحمد جقمور12162
ال12163 نةال لكف 2012ا 04 16NNق ض ال ة قل اة ف تش ا قنا ا برصاص قناص   استشھد في حماة قلعة المضيق16NoNo-04-2012ادلبكفرسجنةعبدالرحمن محمد محمود السعيد12163
16NoNo-04-2012ادلبمحمد خير حسن رشيد12164
16NoNo-04-2012ادلبجراء القصفمن بيت اسود12165
ناطور12166 حسن القصفسعيد 16NoNo-04-2012ادلبجراء
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17NoNo-04-2012ادلبمحمد بطل12203
17NoNohttp://youtu.be/aHN7wELjE8U-04-2012ادلبسرجةمحمد حسين مجالوي12204
17NoNohttp://youtu.be/_hu1yoBOL5E-04-2012ادلبأحمد مصطفى مجالوي12205
ا12206 ا لا 2012ا 04 17NNف الق ة نت نتيجة القصف17NoNo-04-2012ادلبابراھيم عبادي12206
نتيجة القصف17NoNo-04-2012ادلبعبد الكريم حالق12207
نتيجة القصف17NoNo-04-2012ادلباحمد يحيى مشقع12208
كدرش12209 القصف17NoNo-04-2012ادلبجھاد نتيجة نتيجة القصف17NoNo-04-2012ادلبجھاد كدرش12209
إعدام ميداني17NoNo-04-2012ادلبعبدو شمام12210
نتيجة القصف17NoNo-04-2012ادلبعبيدة فاخوري12211
نتيجة القصف17NoNo-04-2012ادلبعبدو القبضاي12212 ي
نتيجة القصف17NoNo-04-2012ادلبعبد الكريم االحمد12213
نتيجة القصف17NoNo-04-2012ادلبمھند زيداني12214
نتيجة القصف17NoNo-04-2012ادلبوائل سليمان12215
ل12216 لا 2012ا 04 ف1 الق ة نت نتيجة القصف17NoNo-04-2012ادلبوائل برھوم12216
نتيجة القصف17NoNo-04-2012ادلبعبد هللا حورية12217
نتيجة القصف17NoNo-04-2012ادلبعبدو كور األحمد12218
األحمد12219 كور القصف17NoNo-04-2012ادلبأحمد نتيجة نتيجة القصف17NoNo-04-2012ادلبأحمد كور األحمد12219
نتيجة القصف17NoNo-04-2012ادلبسنقرةھشام حمندوش12220
إعدام ميداني17NoNo-04-2012ادلبحمزة خير رشيد12221
4 شھداء مجھولين12222 17NoNo-04-2012ادلبنتيجة القصفھناك
مصور وناشط أعدم ميدانيا17NoNo-04-2012ادلبخالد محمد قبيشو12223
برصاص االمن من حاجز بابيال17NoNo-04-332012ادلبالغدفةأحمد حسين الفتوح12224
بقذيفة استھدف منزلھا17NoNo-04-2012انثىحمصفرحة رجوب12225

ا قناطفلال ا رصاص قناص17NoNo-04-172012طفلحمصعبدالحكيم حربا12226
رصاص الشبيحة17NoNo-04-2012حمصتلكلخحسن عمر برغيلي12227
http://youtu.be/YpBYPBngdk8استشھد في تيرمعلة17NoNo-04-2012حمصالبياضةرائد عباس الحزوري12228
يونس12229 المھيمن 2012حمصالخالديةعبد 04 17YesNoادلب في ميدانيا إعدم منشق مجند مجند منشق إعدم ميدانيا في ادلب17YesNo-04-2012حمصالخالديةعبد المھيمن يونس12229
http://youtu.be/TbDQcsLgccUالعب منتخب سوريا للكراتيه17NoNo-04-2012حمصراكان زكريا ابو سمرة12230
17NoNo-04-722012حمصالبياضةحمدي رحيل الحمود12231
http://youtu.be/xt48ZgKوجدت الجثة بقرب المشفى الوطني والجثة متفسخة17NoNo-04-2012حمصالقصيرصالح عبدهللا العليوي12232 nhI ي يح pى y g _

http://youtu.be/N6asaZFdhWQرصاص الجيش17NoNo-04-2012حمصالبياضةشجاع آغا12233

قتل في حمص القصير بالقرب من المشفى الوطني والجثة 17NoNo-04-2012حلبالبابباسل محمد الزاعل12234
خة http://youtu.be/mu12O1khXP8تف pمتفسخة y

دكتور طبيب اعتقل جريحاً وأجھز عليه في المشفى17NoYes-04-2012درعابصرى الحريركمال الحريري12235
17NoNo-04-2012درعابصرى الحريرابراھيم محمد عطا الحريري12236
قواريط12237 القواريط17NoNo-04-2012درعاالحارةداوود يوسف الشھيد http://youtu.be/hHyTgDS1والد xM ري12237 و 2012رروو  04 17NoNoري و ھي يو  http://youtu.be/hHyTgDS1_xMو 
تحت التعذيب17NoYes-04-2012ريف دمشقيبرودابراھيم مصطفى الموصلي12238
17NoNohttp://youtu.be/J9oQvx_Hioc-04-2012ادلبسرجةخالد ابراھيم االبرص12239
http://youtu.be/1kpmOqbvakcذبحا بالسكاكين18NoNo-04-2012حماةقلعة المضيقمحمد علي العاصي12240
مجند استشھد في ادلب18YesNo-04-2012دمشقالميدانايمن سودان12241
قصف عشوائي18NoNo-04-2012حمصالخالديةعبدالمنان عبدالباسط الجندي12242

عثر عليھاعند المدخل الشمالي  الشرقي للمخيم بجانب سكة 18NoNo-04-2012درعامخيم درعامجھول الھوية12243
القطا ھ القطارمھ

عثر على جثته  بين إزرع و بصر الحرير وقد قتل تحت التعذيب18NoNo-04-702012درعابصر الحريرابراھيم عقيل الحريري12244
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عثر على جثته بين إزرع و بصر الحرير وقد نقل إلى المشفى 18NoNo-04-232012درعاازرعمجھول الھوية12245
الوطني في درعا.

سعدا12246 أكرم طفلةدمشقدوماراما - رصاص قناص مباشر في القلب, حاجز جسر مسرابا  استھدف 18NoNo-04-92012انثى
ا ال ة http://youtu.be/KrWZBEا 17JQ رم 12246 92012ىقور  04 18NoNoسيارة والدھاhttp://youtu.be/KrWZBE_17JQ

http://youtu.be/GXTZsnnBrNMنتيجة القصف العنيف على البلدة18NoNo-04-2012ادلبكنصفرةحمادي القدور12247
قصف عشوائي18NoNo-04-2012حمصالقصورخالد نجيب12248
الصالل12249 عشوائي18NoNo-04-2012حمصجوبرطراد قصف قصف عشوائي18NoNo-04-2012حمصجوبرطراد الصالل12249
معروف أبو أيمن18NoNo-04-2012حمصالبياضةأحمد عرفات12250
بسبب القصف18NoNo-04-2012انثىحمصالسلطانيةفاطمة علي الحمدوش12251
نتيجة القصف18NoNo-04-2012حمصالقصيرإياد مخيبر سعدية12252
قصف عشوائي على الحي18NoNo-04-2012حمصجوبرمن آل رسالن12253
18NoNohttp://youtu.be/n1ECwEfH7Dc-04-2012حمصالحميديةعبد الرحمن خالد مدور12254
نتيجة القصف18NoNo-04-2012حمصالخالديةأيمن محمد دنكا12255

ال ةالغن فالخال الق ة نت نتيجة القصف18NoNo-04-2012حمصالخالديةعبد الغني الحموي12256
قصف عشوائي18NoNo-04-182012حمصالقصيرطارق عبدهللا الحاج حسن12257

إثر اصابته بقذيفة ھاون إصابة مباشرة أدت لتقطيعه وحرقه18NoNo-04-2012حمصالخالديةتمام سيف الدين فھد12258

http://youtu.be/RVdh9OF-7Vkبرصاص قناص18NoNo-04-2012حمصالخالديةمجھول الھوية12259
http://youtu.be/GqjTd-BJSm8تعذر التعرف عليه بسبب تشوه الوجه بشكل كبير18NoNo-04-2012حمصالخالديةمجھول الھوية12260
http://youtu.be/zYO-Xjaa0V4لم نتمكن من التعرف عليھم بسبب تقطيع األوصال18NoNo-04-2012حمصالخالديةمجھول الھوية12261 ع م pم y j
http://youtu.be/zYO-Xjaa0V4لم نتمكن من التعرف عليھم بسبب تقطيع األوصال18NoNo-04-2012حمصالخالديةمجھول الھوية12262

متاثراً بجراح أصيب بھا يوم الجمعة 06-04-2012 إثر إطالق 18NoNo-04-2012حماةحلفاياوليد مصطفى الدرويش12263
النار على المظاھرة

ل ة ل ش ل أ برصاص أحد حواجز الجيش عند مدخل مدينة حماه , يعمل 18NoNo-04-2012حماةقلعة المضيقمحمد علي الخلف12264
سائق سرفيس على طريق حماة - قلعة المضيق

اطالق نار مباشر18NoNo-04-2012دير الزورالبوكمالحميدي حميد السطم12265
المشعل12266 عريف الزورالبوكمالفيصل 2012دير 04 18NoNoمباشر نار اطالق اطالق نار مباشر18NoNo-04-2012دير الزورالبوكمالفيصل عريف المشعل12266
يلقب بأبو أيمن استشھد في الخالدية18NoNo-04-2012حمصالبياضةاحمد عرفات12267
18NoNohttp://youtu.be/lsl8bT8TuH0-04-2012حمصالخالديةمحمد احسان الطويل12268
18NoNohttp://youtu.be/rvGKYxVOFvo-04-2012حمصالخالديةابراھيم القلفوني12269 ي pييم y
جراء القصف18NoNo-04-2012حمصالخالديةايمن محمد دنكا12270
جراء القصف18NoNo-04-2012حمصالخالديةعبدالغني الحموي12271
جراء القصف18NoNo-04-2012حمصالسلطانيةبالل سرحان12272

ة قأ أ http://youtu.be/UZXg-sbnJU4يلقب بأبو عمار قتل جراء القصف18NoNo-04-2012حمصالقصيرمحمد أحمد جبنة12273
18NoNo-04-2012حمصالقصورخالد  نجيب12274
نتيجة القصف18NoNo-04-2012حمصجوبرشھيد من أل رسالن12275
الدين12276 شيف 2012حمصالخالديةتمام 04 18NoNoسيارته استھدف قصف قصف استھدف سيارته18NoNo-04-2012حمصالخالديةتمام شيف الدين12276
يلقب بأبو رائد قتل برصاص قناص18NoNo-04-2012درعامخييم النازحينفواز صالح عبد الرحمن12277
من ذوي االحتياجات الخاصة بعد ضربه18NoNo-04-482012درعاالحارةمحمد اسماعيل يوسف القواريط12278
18NoNo-04-232012درعاإزرعشھيد مجھول12279 جھو رإزرعھي
إعدام ميداني18NoNo-04-702012درعابصر الحريرابراھيم العقل سعد الحريري12280
http://youtu.be/Z1mv1ts6Js0عذب ورميت جثته على االتستراد الدولي18NoNo-04-2012ادلبمعرة النعمانعبدالرزاق عبدالمعين شيخ محمد12281
http://youtu.be/-eHiIXlKWEkيلقب بأبو محمد قتل في كفر نوران18NoNo-04-2012ادلبمعارة النعسانعبد الرحمن القاسم12282

ةة نتيجة االنفجار18NoNo-04-2012حلبالشعارمحمد كبة وار12283
http://youtu.be/TRQxosv0MP8مجند منشق18YesNo-04-2012الحسكةقامشليمظلوم حسين خليل12284
متاثرا بجراحه18NoNo-04-2012دمشقجوبرنضال نذير قابيل12285
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برصاص األمن18NoNo-04-2012دير الزورالبوكمالحمد شريف السطم12286
تم دھسه19NoNo-04-2012ريف دمشقدراياواصف صريم12287
رصاص االمن العشوائي19NoNo-04-2012ريف دمشقيبرودباسل خليل12288
ال12289 شقال 2012ف 04 19NNائ ش ال اال ا رصاص االمن العشوائي19NoNo-04-2012ريف دمشقيبرودسالم سالم12289
رصاص االمن العشوائي19NoNo-04-2012ريف دمشقيبرودمجھول الھوية12290
يلقب بأبو غازي قتل برصاص االمن19NoNo-04-302012ريف دمشقعربينھيثم حمزة كرنية12291
جحا12292 بحمص19NoNo-04-2012دمشقجوبرظافر القصير في http://youtuاستشھد be/AhFEeK9kt5E http://youtu.be/AhFEeK9kt5Eاستشھد في القصير بحمص19NoNo-04-2012دمشقجوبرظافر جحا12292
المجند  لرفضه إطالق النار على المدنيين في ادلب19YesNo-04-2012دمشقالقابونأنس ادريس12293
19NoNohttp://youtu.be/6jFWJ38Hv7E-04-2012دير الزورالجورةعدنان النويجي12294
نتيجة القصف19NoNo-04-2012دير الزورالجورةرزاق السالم12295 م
نتيجة القصف19NoNo-04-2012دير الزورالجورةعلي البسيس12296
نتيجة القصف19NoNo-04-2012دير الزورالجورةمروان العلي12297
http://youtu.be/Qt6HDuiqmQ0برصاص االمن19NoNo-04-2012حماةالمزرابمجھول الھوية12298
ا12299 ا ان اإل ة 2012اةط 04 ا19 ش ال األ ا قتل تقا ا مساعد متقاعد قتل برصاص األمن العشوائي19NoNo-04-2012حماةطيبة اإلمامنعسان عابدين12299
تحت التعذيب داخل المعتقل في دمشق لمدة 10 اشھر19NoYes-04-2012حماةمھند مھدي العرعور12300
بسبب قذيفة ھاون وھو عسكري منشق20YesNo-04-2012حمصالصفصافةبدوي شاكر الخراز12320
الخالد12321 أحمد القصف20NoNo-04-2012حمصالقصيرنضال http://youtuبسبب be/RbuLMOjZOlk http://youtu.be/RbuLMOjZOlkبسبب القصف20NoNo-04-2012حمصالقصيرنضال أحمد الخالد12321
اصابة بقذيفة ھاون20NoNo-04-2012حمصالزعفرانةتمام قسوات12322

تحت التعذيب كان قد اعتقل من حاجز المخابرات الجوية وتم 20NoNo-04-2012حمصبابا عمروعبد اإلله اللوز12323
تسليمه جثته

قصف بالھاون20NoNo-04-2012حمصالحميديةمحمود الغنطاوي12324
قصف بالھاون20NoNo-04-2012حمصالحميديةعلي األشلق12325
مجند منشق قتل في حمص-القصير20YesNo-04-192012الحسكةالدرباسةبشير محمد زاھر شيخ حسن12326

نق ةق ا ال ة لق األا ا ق ل ق قتلته قوات األمن20NoNo-04-2012ادلبقرية الحمامةقدور سنقر12327
http://youtu.be/9GSmwSHk-44قتل برصاص القناصة20NoNo-04-2012ادلبمعرة النعمانأحمد علي النعسان12328

يظھر على جسده آثار التعذيب والتنكيل عثر عليه عند الجسر 20NoYes-04-2012ادلبمعرة النعمانمجھول الھوية12329
للمدينة http://youtu.be/tQ5075DliUYالجنوبي الجنوبي للمدينة

قامت قوات األمن على  حاجز الرامي باعدامه حيث كان متجھا 20NoNo-04-2012ادلبأورمرأفت أحمد زرعة12330
للمشاركة بمظاھرة مدينة اريحا

أعدم عند حاجز الرامي20NoNo-04-2012ادلبأورميوسف محمد كردي12331 يمي م
http://youtu.be/nv3w0PNzODsأعدم عند حاجز الرامي20NoNo-04-2012ادلبأورممجھول الھوية12332
http://youtu.be/nv3w0PNzODsأعدم عند حاجز الرامي20NoNo-04-2012ادلبأورممجھول الھوية12333
http://youtu.be/NqLG1tKvpwYأعدم عند حاجز الرامي20NoNo-04-2012ادلبأورممجھول الھوية12334

ة ل للأل أ http://youtu.be/NqLG1tKvpwYأعدم عند حاجز الرامي20NoNo-04-2012ادلبأورممجھول الھوية12335
http://youtu.be/NqLG1tKvpwYأعدم عند حاجز الرامي20NoNo-04-2012ادلبأورممجھول الھوية12336

طفل عمره احدا عشر شھر متأثرا بجراحه,وھو شقيق القتيل 20NoNo-04-12012طفلدمشقدوماأدم باسل النجار12337
النجار باسل يوسف http://youtu.be/ph6s5-kEJ00الطفل الطفل يوسف باسل النجار

http://youtu.be/zJFmWd1ql8Uالذي قضى برصاص قوات األمن20NoNo-04-2012دمشقدوماموفق أحمد النابلسي12338
قام األمن باختطاف جثته20NoNo-04-452012دمشقدف الشوكأحمد غريب12339
قام األمن باختطاف جثته20NoNo-04-262012دمشقدف الشوكأحمد قدور12340 جقوور ب ن م
http://youtu.be/rzWVRjDm2Skبسبب إطالق الرصاص على المظاھرة20NoNo-04-2012ريف دمشقعقرباباسم حمد حمودة12341

قتل برصاص القناص في الكورنيش بدوما وليس من سكانھا لم 20NoNo-04-2012ريف دمشقمجھول الھوية12342
http://youtu.be/MhhfJzDaxnYيتمكنوا من التعرف على ھويته

http://youtu.be/UxYg6evfdboبسبب إطالق الرصاص على تشييع باسم حمودة20NoNo-04-2012ريف دمشقعقرباابراھيم النعيمي12343
بسبب إطالق الرصاص على تشييع باسم حمودة20NoNo-04-2012دمشقعقرباتوفيق غبور12344
بسبب إطالق الرصاص على تشييع باسم حمودة20NoNo-04-2012دمشقعقرباأحمد حمودة12345
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http://youtu.be/U54mR8UAi-0بسبب إطالق الرصاص على المظاھرة , ملقب أبو عبدو20NoNo-04-2012دمشقدف الشوكعبد القادر غريب12346
http://youtu.be/mXsrJwS_7KAبسبب اطالق األمن النار على المظاھرة20NoNo-04-162012طفلحلبالبابعبدالرحمن علي نعوس12347
بسبب اطالق األمن النار على المظاھرة20NoNo-04-212012حلبالبابعمار بن محمد كمال النجار12348
ا12349 ث ا اا 2012لال 04 20NNة ظا ال ل النا األ اطالق بسبب اطالق األمن النار على المظاھرة20NoNo-04-2012حلبالبابرامح بن محمد حاج عثمان12349
معروف بأبو رعد20NoNo-04-402012حلبالبابمحمد عبدو حزواني12350

متأثرا باصابته البالغة جراء اطالق الرصاص على خاصرته20NoNo-04-552012حلبالبابأحمد بن محمود العثمان12351

قتيلة عمرھا 35 عام نتيجة إصابتھا بطلق ناري20NoNo-04-2012انثىدير الزورالبوكمالسمية محمد المطر12352

برصاصة في الرأس وأخرى في القدم عند جامع المصطفى20NoNo-04-362012دير الزورالبوكمالياسر عبد السالم المردود12353

بسبب القصف20NoNo-04-2012دير الزورالبوكمالمجھول الھوية12354
طفل قتل بسبب القصف20NoNo-04-2012طفلدير الزورالبوكمالمجھول الھوية12355
http://youtu.be/qKpn6jZ1Wt0توفي في دمشق حي الزاھرة20NoNo-04-2012درعاالحيطمحمد نايف العيشات12356

ة ةطا ن أ ةخا ط االقن ف ف ت ال ش ال ا أف من أفراد الجيش الحر  توفي في درعا20NoNo-04-2012القنيطرةخان أرنبةطارق جريدة12357
طفل قتل نتيجة انفجار لغم20NoNo-04-2012طفلحماةطيبة اإلمامبشار محمود الخليل العمر12358
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