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  الشهداء الذين سقطوا خالل عملية الرصاص المصبوب قائمة بأسماء

 مكان اإلصابة المحافظةتاريخ االستشهاد التصنيف العمر سماال تسلسل
 حي السالم - في جباليا البلد  شمال غزة 08-12-27 مدني 49 محمود أحمد حمتو النجار.1
 بيت حانون شارع العجوز شمال غزة 08-12-27 مدني 23 إبراهيم شفيق علي عبد الهادي شبات.2
 في موقع البحرية السودانية شمال غزة 08-12-27 شرطي 26 علي حسن أحمد المبحوح.3
 منتدى الرئاسة -غزة شمال غزة 08-12-27 مدني 28 نازك حسن ياسين أبو ريا.4
 منتدي الرئاسة -غزة شمال غزة 08-12-27 مدني 28 محمد حسين عبد الرؤوف المبحوح.5
 مجمع الجوزات الشرطة -غزة شمال غزة 08-12-27 شرطي 22 حسن ماهر حسن عروق.6
 منتدي الرئاسة -غزة خانيونس 08-12-27 شرطي 29 مهند حسين موسي أبو دراز.7
 الجوازات -غزة شمال غزة 08-12-27 شرطي 33 وائل سمير علي الحواجري.8
 تل الهوى -األمن الوقائي بجوار   غزة 08-12-27 مدني 56 نعمان فضل سلمان حجي.9

 السودانية - غزة المشتل  شمال غزة 08-12-27 شرطي 31 محمود خليل حسن أبو هربيد.10
 غزظة - موقع مدينة الزهراء غزة 08-12-27 مدني 33 فايز رياض فايز المدهون.11
 مدينة عرفات للشرطة غزة 08-12-27 مدني 24 وسام عبد المجيد إبراهيم القوقا.12
 بيت حانون شارع القدس شمال غزة 08-12-27 مدني 47 محمد محمد عدوانميسرة .13
 حي التفاح -غزة  دير البلح 08-12-27 مدني 43 اسامة حسن محمد أبو الريش.14
 مرآز شرطة المعسكرات الوسطي ابو مدين دير البلح 08-12-27 شرطي 26 رامي سليمان أحمد أبو الشيخ.15
 مرآز المنتدي في غزة دير البلح 08-12-27 شرطي 45 جربوععبد الكريم اسماعيل على أبو .16
 انصار المنتدي -غزة  شمال غزة 08-12-27 شرطي 32 أشرف زهير محمود الشرباصي.17
 منتدي الرئيس -غزة  دير البلح 08-12-27 شرطي 27 عبد اهللا طالل ابراهيم الصانع.18
 مرآز الزهرة البلحدير  08-12-27 شرطي 23 شحادة عبد الرحمن حسين قفة.19
 مرآز شرطة المعسكرات الوسطي دير البلح 08-12-27 مدني 34 سالم أحمد سالم أبو شملة.20
 مرآز الشرطة مدينة الزهراء دير البلح 08-12-27 شرطي 26 أحمد عبد المجيد حسين أبو عودة.21
 الزهراءمرآز شرطة مدينة  دير البلح 08-12-27 شرطي 35 نزار عطية حسن أبو سالم.22
 مرآز الشرطة مدينة الزهراء دير البلح 08-12-27 شرطي 35 عرفات فرج اهللا سليمان فرج اهللا.23
 مرآز الدفاع المدني بمدينة الزهراء دير البلح 08-12-27 شرطي 26 عزمي هشام عزمي أبو دالل.24
 الوسطي- المعسكراتمرآز  -محافظة الوسطي  غزة 08-12-27 شرطي 28 عاصم محمد سعيد أبو آميل.25
 الوسطي شرطة  المعسكرات دير البلح 08-12-27 شرطي 49 سليمان صبحي محمد الغريز.26
 غزة المنتدي دير البلح 08-12-27 شرطي 31 غسان محمود اسماعيل أبو عواد.27
 مدينمرآز شرطة المعسكرات الوسطي ابو  دير البلح 08-12-27 شرطي 23 إبراهيم عبد السالم محمد أبو الروس.28
 مرآز شرطة المعسكرات الوسطي ابو مدين دير البلح 08-12-27 شرطي 26 رمزي خضر رجب طنجرة.29
 مرآز شرطة المعسكرات الوسطي ابو مدين دير البلح 08-12-27 شرطي 37 عماد عبد الحميد محمد أبو الحاج.30
 13المغازي آتيبة  دير البلح 08-12-27 شرطي 23 محمد اسماعيل العبد الغمري.31
 مرآز شرطة المعسكرات الوسطي ابو مدين دير البلح 08-12-27 مدني 44 أسامة عبد الفتاح خميس فاضل.32
 تل الهوى برج االسري -غزة  غزة 08-12-27 مدني 33 منذر مسعود حمودة.33
 تل الهوى برج االسري -غزة  غزة 08-12-27 مدني 28 أحمد عدنان حمدي حمودة.34
 برج االسري - غزة تل الهوى غزة 08-12-27 مدني 34 ناصر محمود مسعود حمودة.35
 مرآز الدفاع المدني لمدينة الزهراء غزة 08-12-27 شرطي 23 أنس صبحي عبد اهللا أبو نار.36
 دير البلح المحطة خلف مرآز المباحث دير البلح 08-12-27 مدني 13 آاميليا رأفت عطا اهللا البرديني.37
 سوق دير البلح المرآزي دير البلح 08-12-27 مدني 6 عدي عبد الحيكم رجب منسي.38
 دير البلح شارع صالح الدين دير البلح 08-12-27 مدني 31 عبد الحكيم رجب محمد منسي.39

الوسطي خلف موقع شرطة المعسكرات  دير البلح 08-12-27 مدني 69 أحمد خليل عبد الغني  آالب.40
 الوسطي

 مرآز شرطة المعسكرات الوسطي ابو مدين دير البلح 08-12-27 شرطي 29 أحمد جمال أحمد النوري.41
 مرآز شرطة المعسكرات الوسطي ابو مدين دير البلح 08-12-27 شرطي 20 أشرف حمادة مصطفي أبو آويك.42

خلف مرآز ابو مدين شرطة معسكرات  دير البلح 08-12-27 مدني 59 عبد اهللا محمد ابراهيم الغفاري.43
 الوسطي

 مرآز شرطة المعسكرات الوسطي ابو مدين دير البلح 08-12-27 مدني 101 أمومنمر أحمد عبد اهللا .44
 مرآز شرطة المعسكرات الوسطي ابو مدين دير البلح 08-12-27 شرطي 22 تامر حيدر حسن القريناوي.45
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 الوسطي مدينة الزهراء مقر الشرطة دير البلح 08-12-27 شرطي 21 سامر حيدر حسين القريناوي.46
 مرآز شرطة المعسكرات الوسطي ابو مدين دير البلح 08-12-27 شرطي 29 محمد أبو عابدهمحمد سالم .47
 مرآز شرطة المعسكرات الوسطي ابو مدين دير البلح 08-12-27 شرطي 23 وسيم ابراهيم حسن عزاره.48
 مرآز شرطة المعسكرات الوسطي ابو مدين دير البلح 08-12-27 شرطي 37 أحمد محمد سالمة القريناوي.49
 مرآز شرطة المعسكرات الوسطي ابو مدين دير البلح 08-12-27 شرطي 30 نعيم السيد عبد ربة ميط.50
 مرآز شرطة المعسكرات الوسطي ابو مدين دير البلح 08-12-27 شرطي 27 محمد عوض يوسف عوض.51
 مرآز شرطة مدينة الزهراء دير البلح 08-12-27 شرطي 41 مازن محمود عبد العزيز عليان.52
 مرآز شرطة المعسكرات الوسطي ابو مدين دير البلح 08-12-27 شرطي 50 ذياب عبد عيسي حميد.53
 مرآز شرطة المعسكرات الوسطي ابو مدين دير البلح 08-12-27 شرطي 21 محمد هشام سالم زهرة.54
 الوسطي مدينة الزهراء دير البلح 08-12-27 شرطي 30 سمير عبيد علي العواودة.55
 مرآز شرطة المعسكرات الوسطي ابو مدين دير البلح 08-12-27 شرطي 24 سليمان العواودةاسماعيل محمد .56
 شارع الصناعة - تل الهوى  -غزة  رفح 08-12-27 مدني 19 يوسف تيسير حرب شعبان.57
 غزة رفح 08-12-27 مدني 19 أحمد سميح شحادة الحلبي.58
 مجمع االجهزة االمنية - وسط البلد - رفح رفح 08-12-27 شرطي 33 زياد داوود عودة أبو عيادة.59
 تل الهوى شارع الصناعة -غزة رفح 08-12-27 مدني 18 نعمة علي أحمد المغاري.60
 رفح وسط البلد مجمع االجهزة االمنية رفح 08-12-27 شرطي 32 قريب عمر محمود عابد.61
 الصناعةشارع  - تل الهوى  -غزة رفح 08-12-27 مدني 18 محمود ماجد العبد أبو طيور.62
 شارع الصناعة -تل الهوى -غزة رفح 08-12-27 مدني 19 بهاء سمير عودة أبو زهري.63
 شرطة النصيرات - دير البلح رفح 08-12-27 شرطي 46 محمد محمود حماد النجرة.64
 رفح وسط البلد مجمع االجهزة االمنية رفح 08-12-27 مدني 16 أحمد رسمي محمد أبو جزر.65
 مرآز شرطة المعسكرات الوسطي ابو مدين دير البلح 08-12-27 شرطي 23 الرحمن حمدان عبد الرحمن نظمي عبد.66
 مرآز شرطة المعسكرات الوسطي ابو مدين دير البلح 08-12-27 شرطي 22 محمد مصباح حسين حمد.67
 مجمع االجهزة االمنية - وسط البلد - رفح رفح 08-12-27 شرطي 26 ايمن فؤاد عيد النحال.68
 مجمع االجهزة االمنية -رفح وسط البلد  رفح 08-12-27 شرطي 32 ربيع أبو نقيرةحمدان خميس .69
 مرآز شرطة الزهراء مدينة الزهراء غزة 08-12-27 شرطي 28 عبد الفتاح محمود عبد ربه أبو عطيوي.70
 مرآز شرطة المعسكرات الوسطي ابو مدين دير البلح 08-12-27 شرطي 21 عالء نصري محمد الراعي.71
 مرآز شرطة المعسكرات الوسطي ابو مدين دير البلح 08-12-27 مدني 28 الحكيم أحمد عبد الفتاح أبو شرفعبد .72
 مرآز شرطة المعسكرات الوسطي ابو مدين دير البلح 08-12-27 شرطي 35 يوسف محمد محمود ذياب.73
 مدينمرآز شرطة معكسرات ابو  دير البلح 08-12-27 شرطي 26 مصطفي يوسف مصطفي الخطيب.74
 مرآز شرطة المعسكرات الوسطي ابو مدين دير البلح 08-12-27 شرطي 23 أنس فوزي نافذ حمد.75
 مرآز شرطة المعسكرات الوسطي ابو مدين دير البلح 08-12-27 شرطي 22 محمد ابراهيم عبد الرحمن أبو عامر.76
 مرآز شرطة المعسكرات الوسطي ابو مدين دير البلح 08-12-27 شرطي 22 عالء الدين ابراهيم عبد الرحيم القطراوي.77
 خانيونس مستوطنة جديد رفح 08-12-27 مدني 40 حسن عطا اهللا محمد عبد اهللا.78
 رفح وسط البلد مجمع االجهزة االمنية رفح 08-12-27 مدني 46 ياسر أحمد محمد الشاعر.79
 مرآز الشرطةغزة التفاح بالقرب من  غزة 08-12-27 مدني 23 فادية جابر جبر أبو حوبج.80
 رفح وسط البلد مجمع االجهزة االمنية رفح 08-12-27 مدني 26 أحمد عبد اهللا سالم الخطيب.81
 رفح وسط البلد مجمع االجهزة االمنية رفح 08-12-27 مدني 43 معين محمود عبد الرحمن القن.82
 االمنيةرفح وسط البلد مجمع االجهزة  رفح 08-12-27 مدني 32 ايهاب جاسر احمد الشاعر.83
 رفح وسط البلد مجمع االجهزة االمنية رفح 08-12-27 مدني 22 هيثم ياسر احمد الشاعر.84
 رفح وسط البلد مجمع االجهزة االمنية رفح 08-12-27 مدني 52 نظير خليل حسن اللوقة.85
 رفح وسط البلد مجمع االجهزة االمنية رفح 08-12-27 شرطي 36 حيدر محمد محمد حسونة.86
 غزة التفاح بجوار مرآز الشرطة غزة 08-12-27 مدني 6 جابر جبر أبو حويجأحمد .87
 NULL غزة 08-12-27 مدني 17 محمد جابر جبر ابو حويج.88
 غزة الجوازات مقر عمله شمال غزة 08-12-27 شرطي 33 محمد صبح اسماعيل المقادمة.89
 شرطة الزهراء مرآز دير البلح 08-12-27 شرطي 34 اسماعيل احمد محمد حمدان سالم.90
 مرآز شرطة المعسكرات الوسطي ابو مدين دير البلح 08-12-27 شرطي 26 ابراهيم حسن ابراهيم الجمل.91
 مدينة الزهراء مرآز الشرطة دير البلح 08-12-27 شرطي 36 محمد عبد الفتاح احمد القطراوي.92
 المعسكرات الوسطي ابو مدينمرآز شرطة  دير البلح 08-12-27 مدني 24 عبد محمد سالم الشافعي.93
 مرآز شرطة المعسكرات الوسطي ابو مدين دير البلح 08-12-27 شرطي 22 مامون محمد احمد السيد مسلم.94
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 مرآز شرطة المعسكرات الوسطي ابو مدين دير البلح 08-12-27 شرطي 24 عصام نبيل محمد الغرباوي.95
 مرآز شرطة المعسكرات الوسطي ابو مدين دير البلح 08-12-27 مدني 49 حسن سالم أحمد الرحال.96
 الوسطي دير البلح موقع الشرطة دير البلح 08-12-27 شرطي 21 محمد يونس أحمد أبو لبده.97
 غزة خانيونس مقر ادراة المحررات دير البلح 08-12-27 مدني 27 عمر سلمان سليم الدراوشة.98
 الوسطي دير البلح موقع االستخبارات دير البلح 08-12-27 مدني 41 توفيق علي حسن الفليت.99

 الوسطي دير البلح دير البلح 08-12-27 مدني 19 عبد اهللا سليم اسماعيل اللحام.100
 الوسطي دير البلح مقر البحرية دير البلح 08-12-27 مدني 21 عمر سعيد عمر اللحام.101
 مقر البحريةالوسطي دير البلح  دير البلح 08-12-27 مدني 22 أحمد صالح أحمد اللحام.102
 الوسطي دير البلح موقع البحرية دير البلح 08-12-27 مدني 28 ياسر محمد ديب اللحام.103
 مرآز شرطة المعسكرات الوسطي ابو مدين دير البلح 08-12-27 شرطي 24 عمر أحمد حسن أبو سعيد.104
 حي الزيتون شارع مدرسة تونس غزة 08-12-27 مقاوم 29 محمد سعدى محمد القطاطي.105
 الوسطي دير البلح موقع الشرطة البحرية دير البلح 08-12-27 شرطي 21 محمد يحيي سالم مهنا.106
 غزة منتدي الرئاسة خانيونس 08-12-27 شرطي 23 بالل غازي سليمان الرقب.107
 ادارة المحررات المواصي خانيونس 08-12-27 مدني 37 يوسف مرشد أحمد النجار.108
 غزة منتدي الرئاسة خانيونس 08-12-27 شرطي 35 إسماعيل إبراهيم محمد الجعبري.109
 خانيونس موقع الشرطة خانيونس 08-12-27 شرطي 22 أحمد ماهر أحمد أبو موسى.110
 غزة آلية االونروا الصناعة خانيونس 08-12-27 مدني 18 وفاء مروان علي الدسوقي.111
 االدارة العامة للمحراراتخانيونس موقع  خانيونس 08-12-27 مدني 43 نبيل أحمد محمود البيرم.112
 خانيونس مكتب الزراعة المواصي خانيونس 08-12-27 مدني 33 هاشم فارس هاشم عويضة.113
 غزة منتدي الرئاسة خانيونس 08-12-27 شرطي 24 زياد عادل مصطفي النجار.114
 شاطي البحرالوسطي دير البلح موقع البحرية  دير البلح 08-12-27 شرطي 19 محمد فؤاد إسماعيل أبو صبرة.115
 غزة دوار انصار مسجد الكتيبة غزة 08-12-27 شرطي 36 وليد جبر محمد أبو هين.116
 الوسطي مقر الدفاع المدني خط صالح الدين دير البلح 08-12-27 شرطي 29 ربيع محمد ربيع المزين.117
 البحريةالوسطي دير البلح موقع الشرطة  دير البلح 08-12-27 شرطي 21 وسام ابراهيم أحمد عياش.118
 الوسطي مدينة الزهراء شرطة الزهرة دير البلح 08-12-27 شرطي 26 عدنان أحمد اسماعيل البحيصي.119
 الوسطي دير البلح موقع الحراسات دير البلح 08-12-27 مدني 28 تامر محمد محمد عسفه.120
 الوسطي دير البلح موقع البحرية دير البلح 08-12-27 شرطي 21 صهيب محمد محمود عسفه.121
 صالح الدين سوق دير البلح خانيونس 08-12-27 مدني 44 خالد سليم سالم زعرب.122
 موقع االدارة العامة للزراعة خانيونس 08-12-27 مدني 28 إبراهيم عبد الرحمن اجبيل زعرب.123
 غزة منتدي الرئاسة خانيونس 08-12-27 شرطي 22 محمد نعيم محمود شكشك.124
 غزة منتدي الرئاسة خانيونس 08-12-27 شرطي 20 أحمد حمد نايف أبو حدايد.125
 خانيونس المعسكر خانيونس 08-12-27 شرطي 31 وائل عبد الكريم شحدة الرقب.126
 بالقرب من مقر الدفاع المدني في مدينة الزهراء غزة 08-12-27 مدني 3 أحمد رياض محمد السنوار.127
 المحررات ادراة الضابطة الزراعيةأمين  خانيونس 08-12-27 مدني 26 محمد خليل جريو زعرب.128
 غزة منتدي الرئاسة خانيونس 08-12-27 شرطي 21 شرف محمد محمود أبو شمالة.129
 الزيتون خلف مدرسة تونس غزة 08-12-27 مدني 19 رامي عامر ديب عبد الحليم.130
 الزيتون  موقع تونس بجوار مدرسة تونس غزة 08-12-27 مدني 26 هشام محمد شحادة صيام.131
 موقع الضابطة الزراعية المواصي خانيونس 08-12-27 مدني 46 إبراهيم محمد علي محفوظ.132
 مقر الجوازات غزة خانيونس 08-12-27 شرطي 26 حسام محمد حماد المجايدة.133
 غزة مقر الجوازات العامة غزة 08-12-27 مدني 36 عمار خميس عمر اللدعة.134
 غزة مقر الجوزات العامة غزة 08-12-27 مدني 33 عبد القادر محمد عبد القادر دياب.135

تل الهوى بجوار مبني االمن الوقائي الجهة  غزة 08-12-27 مدني 11 يحيى إبراهيم فاروق الحايك.136
 الغربية

 غزة مسجد الشيخ زايد بجوار جامعة االزهر غزة 08-12-27 مدني 27 محمد صالح حسني الصواف.137
 الزيتون بجوار مسجد األبرار غزة 08-12-27 مدني 5 تامر حسن علي األخرس.138
 منتدي الرئاسة غزة خانيونس 08-12-27 شرطي 27 هيثم سمير حسن طباسي.139
 موقع حفظ النظام خانيونس البحر خانيونس 08-12-27 شرطي 24 محمد نور محمد رزق الفيومي.140
 البحرموقع االمن الداخلي خانيونس  خانيونس 08-12-27 مدني 59 شاآر فايز سليم الزيني.141
 منتدي الرئاسة غزة خانيونس 08-12-27 شرطي 24 وائل محمد مرزوق الشاعر.142
 مرآز شرطة المعسكرات الوسطي ابو مدين دير البلح 08-12-27 شرطي 42 خالد عبد الفتاح علي حسنة.143
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 مرآز شرطة المعسكرات الوسطي ابو مدين دير البلح 08-12-27 مدني 43 زآي إبراهيم محمد دويك.144
 مرآز شرطة المعسكرات الوسطي ابو مدين دير البلح 08-12-27 شرطي 27 محمد أحمد عبد الرحمن طباشة.145
 مرآز الدفاع المدني في مدنية الزهراء دير البلح 08-12-27 شرطي 27 حسام عبد اهللا إبراهيم الصانع.146
 البلح شاطئ البحرالوسطي دير  دير البلح 08-12-27 شرطي 20 )برآة(حسن سعدي حمدان أبو عربس .147
 مرآز شرطة المعسكرات الوسطي ابو مدين دير البلح 08-12-27 شرطي 27 حاتم عدنان يوسف أبو شعيرة.148
 موقع القسام البحر خانيونس 08-12-27 مقاوم 24 خالد رضوان علي انشاصي.149
 مدين مرآز شرطة المعسكرات الوسطي ابو دير البلح 08-12-27 شرطي 28 هيثم فضل محارب حمدان.150
 مرآز شرطة المعسكرات الوسطي ابو مدين دير البلح 08-12-27 شرطي 24 عبد الكريم سعيد عبد الكريم وهبه.151
 النصيرات دير البلح 08-12-27 شرطي 40 خالد يوسف جبر شاهين.152
 مرآز الدفاع المدني مدينة الزهراء دير البلح 08-12-27 شرطي 21 محمود هشام عزمي أبو دالل.153
 غزة الجوزات شمال غزة 08-12-27 شرطي 23 فؤاد شحدة أبو ياسينحامد .154

مقر الضابطة الزراعية محررة جديد غرب  خانيونس 08-12-27 مدني 39 محمد عبد الشفوق سعيد العبادلة.155
 خانيونس

نقطة حراسة في محررة نتسرجزاني غرب  خانيونس 08-12-27 مدني 43 حمدان قاسم عبد اهللا صافي.156
 خانيونس

 جباليا السودانية موقع الشرطة البحرية شمال غزة 08-12-27 شرطي 27 محمود جميل فخري الخالدي.157
 مقر االمن والحماية غزة منتدي الرئيس خانيونس 08-12-27 شرطي 43 محمد جميل عطية أبو حجاج.158
 مدينة عرفات للشرطة خانيونس 08-12-27 شرطي 26 أمجد آامل خليل أبو جزر.159
 غزة مرآز التدريب المهني وآالة الغوث دير البلح 08-12-27 مدني 19 محمد العدينيأدهم حمدي .160
 الجوازات -غزة  شمال غزة 08-12-27 شرطي 42 سهيل محمد نصر طنبورة.161
 دائرة الجوازات بجوار مطبخ الجوازات-غزة غزة 08-12-27 مدني 23 بهاء زياد بدوي الغرابلي.162
 محررة نيتسر حزاني غرب خانيونس خانيونس 08-12-27 مدني 14 خالد سامي طراف األسطل.163
 مقر االمن والحماية منتدي الرئيس خانيونس 08-12-27 شرطي 30 رفيق موسى محمد أبو عجيرم.164

قصف وزارة -بجوار حديقة برشلونة -تل الهوى غزة 08-12-27 مدني 39 يحيى ابراهيم عبدالجواد دياب.165
 االسرى

 غزة دائرة الجوازات غزة 08-12-27 مدني 31 زريبةأآرم محمد أحمد أبو .166
 غزة دائرة الجوازات غزة 08-12-27 مدني 22 محمد توفيق محمد النمرة.167
 غزة دائرة الجوازات غزة 08-12-27 مدني 46 ناصر عبد اهللا شعبان الغرة.168
 دائرة  الجوازات -غزة غزة 08-12-27 مدني 21 أحمد طالل محمد دادر.169
 غزة دائر ة الجوازات غزة 08-12-27 مدني 44 اهللا شعبان الغرةمنصور عبد .170
 غزة دائرة الجوازات غزة 08-12-27 مدني 18 امين فؤاد محمد الزربتلي.171
 غزة دائرة الجوازات غزة 08-12-27 مدني 25 منير منصور أحمد اسبيته.172
 مبني مننتدي الرئيس غزة 08-12-27 مدني 28 محمد نبيل محمد برغوث.173
 مقر أمن الرئاسة البحر مكتب الجعيري غزة 08-12-27 مدني 23 محمد عبد الكريم رمضان العكلوك.174
 غزة دائرة الجوازات ا لعامة غزة 08-12-27 مدني 26 بهاء ناهض فوزي سكيك.175
 غزة مقر الجوازات غزة 08-12-27 مدني 20 رزق جمال رزق الحداد.176
 في منتدى الرئيس غزة 08-12-27 مدني 46 عبد السالم إسماعيل محمد الرباعي.177
 موقع عبد العزيز الرنتيسي التوام شمال غزة 08-12-27 شرطي 22 علي عبد الرحيم محمد عوض.178
 غزة مقر المنتدى شمال غزة 08-12-27 شرطي 26 سامر أحمد ديب أحمد.179
 االدارة المدنيةجباليا بجانب  شمال غزة 08-12-27 مدني 48 عبد اهللا اسماعيل عبد اهللا الزين.180
 جباليا منطقة السودانية شمال غزة 08-12-27 مدني 28 علي عبد الرؤوف حسن ريحان.181
 بجانب االدارة المدنية شمال غزة 08-12-27 مدني 57 سارة عيد علي الحواجري.182
 التوام 17موقع  شمال غزة 08-12-27 شرطي 32 يوسف إبراهيم محمد ثاري.183
 جباليا االدراة المدنية شمال غزة 08-12-27 مدني 28 احمد جميل محمود  التلولي.184
 مخيم جباليا االدارة المدنية شمال غزة 08-12-27 مدني 40 أيمن أحمد حسين أحمد.185
 )17(جباليا موقع  شمال غزة 08-12-27 شرطي 23 رزق محمود سلمان سلمان.186
 غزة  الجوازات شمال غزة 08-12-27 مدني 34 احمد محمد شريتح الكرد.187
 الجوازات شمال غزة 08-12-27 شرطي 21 ايهاب عبد اهللا محمد حمدان.188
 17موقع  - التوام -شمال غزة شمال غزة 08-12-27 شرطي 25 عنان صابر ايوب غاليه.189
 منتدى الرئاسة-غزة شمال غزة 08-12-27 شرطي 23 اسالم محمد عبدالرحيم السحار.190
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 الجوازات-غزة شمال غزة 08-12-27 شرطي 22 محمد منصور عبدالكريم نايفه.191
 غزة الرمال مرآز شرطة العباس غزة 08-12-27 مدني 23 يحيي محمود شحدة شيخة.192
 غزة مدنية عرفات الجوزات غزة 08-12-27 مدني 24 ياسر محمد حجازي الزرقه.193
 غزة انصار منتدى الرئيس غزة 08-12-27 مدني 30 وائل يحيي محمد أبو نعمة.194
 غزة الرمال مدينة عرفات الشرطة الجوازات غزة 08-12-27 مدني 20 مصطفي الصباغمصطفي محمد .195
 مقر الجوازات-غزة  شمال غزة 08-12-27 شرطي 28 محمد خليل حسن المقيد.196
 شاطئ البحر- جباليا شمال غزة 08-12-27 شرطي 37 محمد فؤاد احمد ابومطر.197
 مقر المنتدى-غزة شمال غزة 08-12-27 شرطي 24 احمد عبداللطيف حسين سعد الدين.198
 الجوازات-غزة شمال غزة 08-12-27 شرطي 19 فايز فايق احمد  ابوالقمصان.199
 NULL غزة 08-12-27 مدني 20 عبد اهللا منذر جودت الريس.200
 مقابل الصناعة الوآالة غزة 08-12-27 مدني 18 عالم نهرو طلعت الريس.201
 غزة شرق الزيتون غزة 08-12-27 مدني 34 حاتم خضر محمد عياد.202
 غزة شرق الزيتون غزة 08-12-27 مدني 22 محمد فهمي عبد الفتاح فهمي طافش.203
 غزة قرب من االزهر غزة 08-12-27 مدني 28 محمد محمد علي العمارين.204
 غزة الجوازات شمال غزة 08-12-27 شرطي 39 محمد محمود محمد  البرعي.205
 شارع الصناعة غزة 08-12-27 مدني 19 علي مروان علي أبو اربيع.206
 صناعة الوآالة غزة 08-12-27 مدني 24 هشام نهرو طلعت الريس.207
 الجوازات الرمال الجنوبي غزة 08-12-27 مدني 33 ممتاز محمد رامز البنا.208
 مدنية الزهراء مرآز شرطة الزهراء غزة 08-12-27 مدني 40 عبد الحي شقيق عبد الدهشان.209
 الجوازات غزة 08-12-27 مدني 27 النبيهمحمد زياد صادق .210
 غزة  مجمع انصار مسجد الشيخ زايد غزة 08-12-27 مدني 28 سعد محمد عنتر اسليم.211
 17قوات  ال- توام شمال غزة 08-12-27 شرطي 23 اسماعيل جهاد اسماعيل غنيم.212
 مقر الشرطة الجوازات-غزة  شمال غزة 08-12-27 شرطي 29 محمد نعيم محمد محرم.213
 في مقر المنتدى غزة 08-12-27 مدني 26 عاصم أحمد حسين الشاعر.214
 مقر الدفاع المدني مدينة الزهراء خانيونس 08-12-27 شرطي 33 يوسف محمد عفان الجالد.215
 غزة الجوازات غزة 08-12-27 مدني 22 محمد حافظ محمد الخروبي.216
 االدراة المدنية بالقرب من شمال غزة 08-12-27 شرطي 26 حسين احمد حسين داود.217
 االدارة المدنية غزة 08-12-27 مدني 42 باسم عمر عوض جندية.218
 غزة الجوازات غزة 08-12-27 مدني 23 أحمد هاني أحمد قنوع.219
 الجوازات-غزة  شمال غزة 08-12-27 شرطي 24 بهاء زهير عادل الخالدي.220
 الجوازات-غزة شمال غزة 08-12-27 شرطي 19 محمد عبدالوهاب عبدالرحمن عزيز.221
 في موقع العباس غزة 08-12-27 مدني 26 صبري جبريل صبري الرفاتي.222
 غزة تل الهوى داخل منتدى الرئيس غزة 08-12-27 مدني 23 عمار محمود فراج شمالي.223
 تل الهوى بجوار مستشفى  القدس غزة 08-12-27 مدني 15 حنين وائل محمد ضبان.224
 تل الهوى بجوار مستشفى القدس غزة 08-12-27 مدني 16 ياسمين وائل محمد ضبان.225
 بجوار مسجد الكتيبة انصار غزة 08-12-27 مدني 39 هشام محمد علي أبو شرار.226
 17التوام قوات ال شمال غزة 08-12-27 شرطي 19 تامر صالح عبداهللا الغرباوي.227
 غزة بجوار مرآز العباس غزة 08-12-27 مدني 38 أسامة محمود سالم دروس.228
 بجوار مرآز العباس غزة 08-12-27 مدني 24 سالم زياد محمد الحالق.229
 غزة امام باب مسجد الشيخ زايد غزة 08-12-27 مدني 31 محمد بكر محمد النمس.230
 التوام 17موقع قوات ال  شمال غزة 08-12-27 شرطي 23 احمد ناصر احمد طبيل.231
 جباليا داخل االدراة المدنية شمال غزة 08-12-27 مدني 38 طلعت محمود سلمان سلمان.232
 عبد العزيز الرنتيسي) 17(مرآز  شمال غزة 08-12-27 شرطي 23 عمران اسماعيل درويش الرن.233
 دائرة الجوازات-غزة غزة 08-12-27 مدني 33 يوسف رفيق محمد الديري.234
 غزة دائرة  الجوازات غزة 08-12-27 مدني 45 فايز عبد محمد اقطيفان.235
 غزة دائرة الجوازات غزة 08-12-27 مدني 21 شحيبر محمد خالد أسعد.236
 البحر مقر االمن والحماية امن الرئاسة غزة 08-12-27 مدني 33 نزار ابراهيم محمد الديري.237
 غزة دائرة الجوازات غزة 08-12-27 مدني 20 ميسرة حامد محمد بلبل.238
 غزة المنتدى غزة 08-12-27 مدني 33 شادي فايز محمد السعد عطية.239
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 غزة الجوازات غزة 08-12-27 مدني 36 نعيم عاشور أحمد الغفري.240
 غزة الدرج شارع النفق غزة 08-12-27 مدني 24 حمدي عيسى دياب حجاج.241
 غزة الجوازات غزة 08-12-27 مدني 24 شادي جواد خليل قويدر.242
 دوار انصارغزة قرب مسجد الكتيبة  غزة 08-12-27 مدني 21 عبد الرحمن أحمد خميس الشوبكي.243
 غزة العباس مرآز شرطة العباس غزة 08-12-27 مدني 34 رمضان أحمد إبراهيم أبو الخير.244
 غزة تل الهوى مقابل برج االسرى غزة 08-12-27 مدني 15 مصطفى خضر صابر ابو غنيمة.245
 غزة الجوزات غزة 08-12-27 مدني 24 علي محمد جميل أبو ريالة.246
 غزة الجوزات غزة 08-12-27 مدني 26 حسن اسماعيل حسن أبو شنب.247
 غزة المشتل غزة 08-12-27 مدني 33 أحمد محمد أحمد بدوي.248
 غزة الرمال الجنوبي غزة 08-12-27 مدني 20 عمر بكر موسى شمالي.249
 غزة الجوازات غزة 08-12-27 مدني 30 رائد محمد محمد النجار.250
 غزة الجوازات غزة 08-12-27 مدني 19 ايمن سعد اهللا االفرج العجلة.251
 غزة الجوازات غزة 08-12-27 مدني 31 علي يحيى محمد بنات.252
 غزة الجوزات غزة 08-12-27 مدني 19 بالل محمد حسين عمر.253
 غزة انصار مقابل مسجد الكتبية غزة 08-12-27 مدني 19 محمد طالل آامل الهبيل.254
 )الجوازات(عرفاتمدينة ياسر -غزة غزة 08-12-27 مدني 28 يحيى عوني عوض محيسن.255
 شارع النفق بجوار مصنع الفاخورة غزة 08-12-27 مدني 36 عماد عبد المعين عبد اهللا البربري.256
 انصار امام بوابة مسجد الشيخ زايد غزة 08-12-27 مدني 26 جميل نصري محمد عبد العال.257
 الكتبيةغزة انصار مقابل مسجد  غزة 08-12-27 مدني 21 ضياء طالل آامل الهبيل.258
 غزة الجوازات غزة 08-12-27 مدني 26 محمد نافذ شعبان محيسن.259
 النصر أبراج الفيروز داخل مقر المشتل غزة 08-12-27 مدني 18 يوسف فوزي سلمان عبد العال.260
 بالقرب من مسجدالمحطة-شارع يافا-التفاح-غزة غزة 08-12-27 مدني 14 عبد الحميد جمال خالد الصاوي.261
 منتدى الرئيس-غزة غزة 08-12-27 مدني 22 نزار زهدي شحتوعبدالرحمن .262
 )الجوازات(مدينة عرفات للشرطة -غزة غزة 08-12-27 مدني 30 منصور ياسر محمد الترك.263
 منتدى الرئيسي-غزة الرمال غزة 08-12-27 مدني 26 احمد عبد القادر ابراهيم الحداد.264
 غزة دائرة الجوازات غزة 08-12-27 مدني 28 صهيب فوزي سلمان عبد العال.265
 منتدى الرئيس االمن والحماية غزة 08-12-27 مدني 25 محمد عدنان سليم عطا اهللا.266
 غزة دائرة الجوازات غزة 08-12-27 مدني 19 عز الدين رفيق عليان عطا اهللا.267
 شارع النفق بجوار مصنع الفاخورة غزة 08-12-27 مدني 30 أنور رفيق عليان عطا اهللا.268
 شارع النفق بجوار مصنع الفاخورة غزة 08-12-27 مدني 20 محمد جميل بعلوشةأحمد .269
 شارع الصناعة بجوار محافظة غزة غزة 08-12-27 مدني 25 رياض عمر مرجان راضي.270
 مرآز شرطة العباس غزة 08-12-27 مدني 30 طارق صالح دياب رحمي.271
 الجوازات مدنية عرفات للشرطة غزة 08-12-27 مدني 35 عبد السميع محمد عبد اهللا النشار.272
 الجوازات غزة 08-12-27 مدني 35 رائد نظمي محمد دغمش.273
 غزة الرمال منتدى الرئيسي غزة 08-12-27 مدني 26 بسام عيسى قاسم العكاوي.274
 مدينة عرفات للشرطة- الرمال-غزة  غزة 08-12-27 مدني 23 امجد ماهر احمد مشتهى.275
 غزة مقر الجوازات غزة 08-12-27 مدني 55 توفيق جبر محمد يوسف.276

مدينة عرفات للشرطة -الرمال -غزة  غزة 08-12-27 مدني 18 طلعت مخلص خلف بصل.277
 )الجوازات(

 شارع عمر المختار مقر السرايا غزة 08-12-27 مدني 25 أحمد حمدي يوسف الدريملي.278
 االمن والحمايةمنتدى الرئيس  غزة 08-12-27 مدني 20 محمد زهير العايدي أبو شعبان.279
 المشتهى-غزة  غزة 08-12-27 مدني 26 سامي تيسير السيد الحلبي.280
 الجوازات-غزة  غزة 08-12-27 مدني 32 رأفت احمد عودة عقيالن.281
 العباس -غزة  غزة 08-12-27 مدني 27 محمد خميس حسن حبوش.282
 شرطة العباسمرآز -العباس-غزة غزة 08-12-27 مدني 32 اديب حسن عبد العزيز ابو حرب.283
 المشتل- الشمالي-غزة  غزة 08-12-27 مدني 18 اسماعيل احمد حسن ابو هاني.284
 غزة الجوازات غزة 08-12-27 مدني 21 ثائر محمد حسن ماضي.285
 مرآز شرطة العباس-العباس-غزة غزة 08-12-27 مدني 20 محمد خميس محمد زغرة.286
 غزة مبني المنتدى البلح دير 08-12-27 شرطي 26 هشام إبراهيم سليمان المصدر.287
 غزة الرمال مرآز شرطة العباس غزة 08-12-27 مدني 21 عالء فضل محمد عفانة.288
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 غزة مدينة عرفات للشرطة الجوازات غزة 08-12-27 مدني 19 ناهز سليم عواد أبو ناموس.289
 غزة قرب الشفاء غزة 08-12-27 مدني 51 خميس مصطفى محمود أبو رمضان.290
 غزة الميناء المنتدى غزة 08-12-27 مدني 32 اللطيف خليل عبد السالمشعالن عبد .291
 غزة الجوازات غزة الجوازات غزة 08-12-27 مدني 19 محمود مطاوع محمد الخالدي.292
 شمال غزة مخيم جباليا االدارة المدنية شمال غزة 08-12-27 شرطي 37 أيمن حامد أحمد أبو أمونة.293
 غزة الجوازات غزة 08-12-27 مدني 37 محمود جمعة محمد اللبان.294
 غزة الميناء المنتدى غزة 08-12-27 مدني 42 إبراهيم يوسف أحمد نوفل.295
 المشتل -النصر-غزة  غزة 08-12-27 مدني 21 فاروق فؤاد محمد اسليم.296
 غزة الجوازات غزة 08-12-27 مدني 20 دياب ربحي دياب الحداد.297
 غزة الجوازات غزة 08-12-27 مدني 27 حسام سعيد محمد صيام.298
 غزة الجوازات غزة 08-12-27 مدني 28 رأفت نبيل شعبان شامية.299
 غزة الرمال بالقرب من مسجد البورنو غزة 08-12-27 مدني 27 رامي جهاد محمد السلوت.300
 غزة الجوازات غزة 08-12-27 مدني 37 هشام سالمة سالم أبو عودة آوارع.301
 غزة الجوازات غزة 08-12-27 مدني 23 محمد أحمد محمد األدغم.302
 غزة المنتدى غزة 08-12-27 مدني 44 ماجد توفيق محمد مطير.303
 غزة الجوازات غزة 08-12-27 مدني 34 صالح محمد صالح الخيري.304
 الجوازات-غزة  غزة 08-12-27 مدني 32 باسل جهاد محمد دبابش.305
 شارع النفقحي الدرج  غزة 08-12-27 مدني 21 أحمد دياب نمر جعرور.306
 غزة انصار منتدى الرئيس شمال غزة 08-12-27 شرطي 26 سليم خليل سليم البنا.307
 االمن والحماية منتدى الرئاسة خانيونس 08-12-27 شرطي 21 إبراهيم محمود عبد الحافظ الفرا.308
 ابو مدين مرآز شرطة المعسكرات الوسطي دير البلح 08-12-27 شرطي 29 شادي عبد المجيد الجليل السباخي.309
 مرآز شرطة المعسكرات الوسطي ابو مدين دير البلح 08-12-27 شرطي 24 عواد نافز عواد القطشان.310
 غزة مقر الجوازات شمال غزة 08-12-27 شرطي 22 تيسير عبد اهللا محمد وشاح.311
 17جباليا التوام موقع ال  شمال غزة 08-12-27 شرطي 22 محمد فريد عبد الفتاح عبد النبي.312
 17موقع عبد العزيز الرنتيسي ال  شمال غزة 08-12-27 شرطي 33 رفعت سليم عاشور سعده.313
 غزة مقر الرئاسة شمال غزة 08-12-27 شرطي 21 هدى هاني حسني زهد.314
 مقر األمن الداخلي غرب خان يونس خانيونس 08-12-27 شرطي 22 حماده أحمد مسلم أبو دقة.315
 غزة تل الهوى برج األسرى غزة 08-12-27 مدني 33 منير أمين مسعود حمودة.316
 غزة تل الهوى برج االسرى غزة 08-12-27 مدني 29 محمد أمين مسعود حمودة.317
 غزة تل الهوى برج االسرى غزة 08-12-27 مدني 32 منذر محمد أحمد منية.318
 غزة الجوازات شمال غزة 08-12-27 شرطي 26 محمد عبد القادر مبارك صالح.319
 شمال غزة جباليا موقع البحرية شمال غزة 08-12-27 شرطي 26 حماد عسليةالدسوقي آامل .320
 17شمال غزة التوام موقع ال  شمال غزة 08-12-27 مدني 37 خليل رمضان سليم المرنخ.321
 غزة المنتدى شمال غزة 08-12-27 شرطي 33 محمد صبحي عبد الرحمن دحالن.322
 الرمال بجمع السرايا غزة غزة 08-12-28 مدني 25 فايز حسن عطا جعرور.323
 مقر الجوازات مدينة غزة خانيونس 08-12-28 مدني 34 فريد محمد محمود الوليدي.324
 مقابل مرآز شرطة المدينة-الشجاعية-غزة غزة 08-12-28 مدني 49 محمد خميس حسين الكيالني.325
 وزارة االسرى غزة 08-12-28 مدني 27 نعيم رزق حسن جندية.326
 غزة في شرطة العباس غزة 08-12-28 مدني 23 محمد أحمد حلمي جرادة.327
 غزة دائرة الجوازات غزة 08-12-28 مدني 29 فارس اسماعيل علي العشي.328
 بالقرب من االدراة المدنية شمال غزة 08-12-28 مدني 48 خليل محمود عبد الكرد.329
 بيت الهيا العطاطرة شمال غزة 08-12-28 مقاوم 25 علي عليان علي حجازي.330
 غزة الشجاعية  قرب مرآز الشرطة غزة 08-12-28 مدني 19 آمال إبراهيم الحطاب مصطفى.331
 قرب مسجد الكتيبة غرب مدينة غزة غزة 08-12-28 مقاوم 37 ماهر إسماعيل دياب عزام.332
 الزيتون بجوار دوار دولة غزة 08-12-28 مدني 18 خالد خالد أحمد الهواري.333
 في حقل زراعي شرق بلدة خزاعة خانيونس 08-12-28 مدني 16 نبيل محمود محمد أبو طعيمة.334
 خانيونس القرارة حي ال فياض خانيونس 08-12-28 مقاوم 22 أحمد أسعد عبد الكريم فياض.335
 مقابل روضة البلدية Eالنصيرات بلوك  دير البلح 08-12-28 مدني 21 يونس جميل مزهود أبو خبيزه.336
 الزيتون بجوار مخبر اليازجي من الجهة الغربية غزة 08-12-28 مدني 7 ابتهال عبد اهللا توفيق آشكو.337
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 الزيتون بجوار مخبز اليازجي من الجهة الغربية غزة 08-12-28 مدني 21 ميساء منذر يحيي آشكو.338
 غزة التفاح بجوار مرآز الشرطة غزة 08-12-28 مدني 54 جابر جبر ابراهيم ابو حويج.339
 مقابل روضة البلدية Eالنصيرات بلوك  دير البلح 08-12-28 مدني 20 محمد علي سالم أبو خبيزة.340
 مرآز شرطة المعسكرات الوسطي ابو مدين دير البلح 08-12-28 شرطي 21 مجدي نادر جمعة جبر.341
 مرآز شرطة الزهراء بمدينة الزهراء دير البلح 08-12-28 شرطي 28 رامز طالل أحمد حمدان.342
 مسجد البورنو -غزة  شمال غزة 08-12-28 مدني 24 خليل تيسير خليل عويضة.343
 شارع جباليا البحر -شمال غزة شمال غزة 08-12-28 شرطي 21 أحمد فؤاد محمود العسكري.344
 حي أبو طير - عبسان الكبيرة خانيونس 08-12-29 مدني 32 زياد عبد أحمد أبوطير.345
 حي أبو طير- عبسان الكبيرة  خانيونس 08-12-29 مقاوم 35 ياسر عبد أحمد أبو طير.346
 حي أبو طير بلدة عبسان الكبيرة خانيونس 08-12-29 مقاوم 21 محمد جالل شحدة أبو طير.347
 حي أبو طير شرق خان يونس خانيونس 08-12-29 مقاوم 21 محمد عبد العزيز خليل القرا.348
 خان يونس عبسان الكبيرة حي أبو طير خانيونس 08-12-29 مدني 6 معاذ ياسر عبد أبو طير.349
 بجانب مسجدالقسام eالنصيرات بلوك  دير البلح 08-12-29 مدني 17 ضياء الدين عارف فرهود أبو خبيزة.350
 ورشة حدادة سمور شارع السكة شرق جباليا شمال غزة 08-12-29 مدني 22 رامي سعدي ذيب غباين.351
 شرق جبالياورشة حدادة سمور شارع السكة   شمال غزة 08-12-29 مدني 13 محمود نبيل ديب غباين.352
 مفترق الهوجا 6م جباليا بلوك  شمال غزة 08-12-29 مدني 47 محمد محي الدين أحمد المدهون.353
 خانيونس مدرسة الزهرة االونروا خانيونس 08-12-29 مدني 45 يحيي محمد سليمان أبو نمر.354
 4جباليا بلوك .م شمال غزة 08-12-29 مدني 4 جواهر أنور خليل بعلوشة.355
 4مخيم جباليا بلوك  شمال غزة 08-12-29 مدني 7 خليل بعلوشةدينا أنور .356
 4مخيم جباليا بلوك  شمال غزة 08-12-29 مدني 17 تحرير أنور خليل بعلوشة.357
 4مخيم جباليا بلوك  شمال غزة 08-12-29 مدني 12 سمر أنور خليل بعلوشة.358
 4بلوك  مخيم جباليا شمال غزة 08-12-29 مدني 14 إآرام أنور خليل بعلوشة.359
 شرق جباليا - شارع السكة - ورشة حدادة سمور شمال غزة 08-12-29 مدني 13 وسام أآرم ربيع عيد.360
 حي الجرن شارع مسعود شمال غزة 08-12-29 مدني 14 عماد جمال شحدة أبو خاطر.361
 شارع الجمعية االسالمية-بيت الهيا شمال غزة 08-12-29 مدني 13 شادي يوسف رمضان غبن.362
 شارع السكة شرق جباليا -ورشة حدادة سمور  شمال غزة 08-12-29 مدني 31 احمد عبداهللا سمورعماد .363
 ورشة حدادة سمور شارع السكة شرق جباليا شمال غزة 08-12-29 مدني 27 اشرف سيد خميس الدباغ.364
 جبالياورشة حدادة سمور شارع السكة شرق  شمال غزة 08-12-29 مدني 18 احمد يوسف ابراهيم خله.365
 بيارةحبوش- جباليا- شمال غزة  شمال غزة 08-12-29 مدني 68 خليل ابراهيم جابر ابو نادي.366
 6بلوك -جباليا.م شمال غزة 08-12-29 مدني 17 محمد باسل محمود ماضي.367
 6بلوك-جباليا.م شمال غزة 08-12-29 مدني 16 طارق ياسر محمد عفانة.368
 غزة بالقرب من مقر العباسي غزة 08-12-29 مدني 16 محمد رجب عبدو العوضي.369
 غزة التفاح جبل الريس غزة 08-12-30 مدني 21 توفيق رياض عثمان قنن.370
 بيت الهيا شارع الشيماء شمال غزة 08-12-30 مقاوم 32 حسين نعيم حسين عباس.371
 شرق جباليا  - شارع السكة - ورشة حدادة سمور شمال غزة 08-12-30 مدني 17 محمد ماجد ابراهيم آعبر.372
 غزة شاطي البحر بالقرب من البيدر غزة 08-12-30 مدني 41 اسماعيل عليوة العبد القرم.373
 غزة محررة نيتساريم غزة 08-12-30 مدني 40 محمد يوسف عبد اهللا حسنين.374
 دير البلح المحطة جوار مرآز شرطة المرور دير البلح 08-12-30 مدني 35 سهيل نواف حماد التعبان.375
 موقع القسام خانيونس البحر خانيونس 08-12-30 مدني 46 أيمن يوسف خليل المجايدة.376
 Mرفح حي المخيمات يبنا بلوك  رفح 08-12-30 مدني 4 صدقي زياد محمود العبسي.377
 Mحي المخيمات يبنا بلوك  - رفح رفح 08-12-30 مدني 13 محمد زياد محمود العبسي.378
 Mرفح حي المخيمات يبنا بلوك  رفح 08-12-30 مدني 12 أحمد زياد محمود العبسي.379
 الوسطي شرق معسكر دير البلح دير البلح 08-12-30 مقاوم 23 أمين سالم درويش العديني.380
 شارع السكة شمال غزة 08-12-30 مدني 4 لما طالل شحدة حمدان.381
 ش السكة شمال غزة 08-12-30 مدني 12 هيا طالل شحدة حمدان.382
 غزة شارع يافا دير البلح 08-12-30 مدني 54 محمد عطية حسن خروف.383
 رفح غزة 08-12-30 مدني 20 وليد محمد سليمان جبر.384
 بالقرب من مدرسة دار االرقم- التفاح غزة 08-12-31 مدني 71 امين صالح احمد شابط.385
 غزة رفح 08-12-31 مدني 16 شعبان عادل حامد حنيف.386
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 قرب منتزة الشهداء -حي الشابورة  - رفح رفح 08-12-31 مدني 34 ايمان حسن محمود ابو عريضة.387
 حي الشابورة منتزة الشهداء - رفح رفح 08-12-31 مدني 21 علي زهير محمود الهوبي.388
 رفح وسط البلد مجمع االجهزة االمنية رفح 08-12-31 مدني 16 محمود ماجد محمود أبو نحلة.389
 بني سهيال شارع الساقية خانيونس 08-12-31 مدني 24 نافذ آمال عبد الجواد أبو سبت.390
 بني سهيال شارع الساقية القديمة خانيونس 08-12-31 مدني 17 محمد اسماعيل عبد أبو دقة.391
 جباليا البلد شارع الشهيد صالح دردونة شمال غزة 08-12-31 مدني 63 فاطمة ابوجبة فرج علوش.392
 غزة التفاح جبل الريس غزة 08-12-31 مدني 21 محمد سعيد محمد أبو حصيرة.393
 غزة جبل الريس غزة 08-12-31 مدني 32 إيهاب عمر خليل المدهون.394
 غزة بجوار دوار السامر غزة 09-01-01 مقاوم 27 جميل علي محمد الدردساوي.395
 جباليا البلد القصاصين شمال غزة 09-01-01 مدني 40 فاطمة صالح إسماعيل صالح.396
 وادي العرايس -الشجاعية  غزة 09-01-01 مدني 49 بشير اسماعيل شعبان عبيد.397

من ابراج  4من البرج رقم  16منزله الشقة رقم  شمال غزة 09-01-01 مدني 2 المعز لدين اهللا جهاد يوسف النصله.398
 الندي

 4من البرج رقم  16الشقة رقم  - في منزلها  شمال غزة 09-01-01 مدني 15 عيون جهاد يوسف نصله.399
 دير البلح السوارحة دير البلح 09-01-01 مدني 17 رضوان عليانمحمد حسام .400
 بيارة ابو مدين على طريق صالح الدين دير البلح 09-01-01 مدني 52 شحدة حمدان حسين ابو تيلخ.401
 البريج بجوار مسجد ابراهيم المقادمة دير البلح 09-01-01 مقاوم 22 محمود مصطفي درويش مصطفي عاشور.402
 شارع السكة شمال غزة 09-01-01 مدني 9 شحدة حمدان اسماعيل طالل.403
 غزة الزيتون مقابل مسجد عليين غزة 09-01-01 مدني 44 عواطف سليمان سالمة أبو خوصة.404
 منزله قرب مسجد الخلفاء الراشدين شمال غزة 09-01-01 مدني 49 نزار عبد القادر محمد ريان.405
 منزله قرب مسجد الخلفاء الراشدين شمال غزة 09-01-01 مدني 17 غسان نزار عبد القادر ريان.406
 منزله قرب مسجد الخلفاء الراشدين شمال غزة 09-01-01 مدني 16 زينب نزار عبد القادر ريان.407
 منزله قرب مسجد الخلفاء الراشدين شمال غزة 09-01-01 مدني 13 آية نزار عبد القادر ريان.408
 منزله قرب مسجد الخلفاء الراشدين شمال غزة 09-01-01 مدني 13 عبد القادر نزار عبد القادر ريان.409
 منزله قرب مسجد الخلفاء الراشدين شمال غزة 09-01-01 مدني 7 عبد الرحمن نزار عبد القادر ريان.410
 منزله قرب مسجد الخلفاء الراشدين شمال غزة 09-01-01 مدني 6 ريم نزار عبد القادر ريان.411
 منزله قرب مسجد الخلفاء الراشدين شمال غزة 09-01-01 مدني 6 ريان حليمة نزار عبد القادر.412
 منزله قرب مسجد الخلفاء الراشدين شمال غزة 09-01-01 مدني 4 عائشة نزار عبد القادر ريان.413
 منزله قرب مسجد الخلفاء الراشدين شمال غزة 09-01-01 مدني 4 أسامة بن زيد نزار عبد القادر ريان.414
 منزله قرب مسجد الخلفاء الراشدين شمال غزة 09-01-01 مدني 3 عبد القادر ريانأسعد نزار .415
 منزله قريب من مسجد الخلفاء الراشدين شمال غزة 09-01-01 مدني 26 شيرين سمير عدوان ريان.416
 منزله قرب مسجد الخلفاء الراشدين شمال غزة 09-01-01 مدني 45 إيمان خليل آساب ريان.417
 منزله قرب مسجد الخلفاء الراشدين شمال غزة 09-01-01 مدني 41 الكحلوت رياننوال إسماعيل .418
 منزله قرب مسجد الخلفاء الراشدين شمال غزة 09-01-01 مدني 46 هيام عبد الرحمن تمراز ريان.419
 منزله قرب مسجد الخلفاء الراشدين شمال غزة 09-01-01 مدني 5 مريم نزار عبد القادر ريان.420
 غزة شارع اليرموك غزة 09-01-02 مدني 15 قسطندي الترك آرستين وديع.421
 الوسطي النصيرات المخيم الجديد دير البلح 09-01-02 مدني 30 ماجد خليل محمد البردويل.422
 امتداد شارع السكة قرب مفترق زمو شمال غزة 09-01-02 مدني 18 بالل سهيل د يب غباين.423
 شمال غزة مدينة الشيخ زايد موقع القسام شمال غزة 09-01-02 مقاوم 27 سامي إبراهيم إبراهيم لبد.424
 5خانيونس القرارة شارع رقم  خانيونس 09-01-02 مدني 11 محمد إياد عبد ربه األسطل.425
 5خانيونس القرارة شارع رقم  خانيونس 09-01-02 مدني 8 عبد ربه إياد عبد ربه األسطل.426
 5خانيونس القرارة شارع رقم  خانيونس 09-01-02 مدني 11 عبد الستار وليد عبد الرحيم األسطل.427
 شرق حي الزيتون شرق سوق السيارات غزة 09-01-02 مدني 20 وائل يوسف مطر أبو جراد.428
 غزة جحر الديك غزة 09-01-02 مدني 22 تهاني آمال عبد العزيز أبو عايش.429
 المنصورة جبل سارهشارع - الشجاعية غزة 09-01-02 مدني 15 حمادة ابراهيم علي مصبح.430
 خانيونس محررة نتسرحزافي غرب خانيونس خانيونس 09-01-02 مدني 34 عودة حماد عودة أبو الفيتة.431
 بالقرب من المنزل شمال غزة 09-01-02 مدني 24 فادي ناصر موسى شبات.432
 جباليا عزبة عبد ربه شمال غزة 09-01-02 مقاوم 27 نائل حسن مطر رمضان.433
 جباليا شارع غزة القديم شمال غزة 09-01-02 مدني 48 المطوق نافز محمد عيسى.434
 جباليا عزبة عبدربه شمال غزة 09-01-02 مقاوم 23 محمد عصام محمد نصر.435
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 غزة الشجاعية شارع الطواحين غزة 09-01-02 مدني 13 سجود حمدي جمعة الدردساوي.436
 مخيم جباليا- ابراهيم المقادمة مسجد  شمال غزة 09-01-03 مدني 19 بهاء بسام حسن االشقر.437
 السيفا-بيت الهيا شمال غزة 09-01-03 مدني 46 اآرم فارس جابر الغول.438
 غزة الزيتون قرب مسجد شهداء الزيتون غزة 09-01-03 مدني 8 جهاد سمير فايز ارحيم.439
 مسجد ابراهيم المقادمة شمال غزة 09-01-03 مدني 15 احمد اسعد ذيب طبيل.440
 بالقرب من بيت موسى عرفات غزة 09-01-03 مقاوم 36 موسى الجمالممدوح عمر .441
 بجوار مسجد علي بن ابي طالب غزة 09-01-03 مقاوم 21 حمزة عوني محمد الشغنوبي.442
 حي الزيتون قرب مسجد عليين غزة 09-01-03 مقاوم 21 صالح نعيم أحمد شلدان.443
 االمريكية - العطاطرة  -بيت الهيا  غزة شمال 09-01-03 مدني 17 صابرين محمد عزارة أبو سماحة.444
 المدرسة االمريكية - العطاطرة  -بيت الهيا  شمال غزة 09-01-03 مدني 25 سالم محمد سلمي أبو قليق.445
 جباليا بالقرب من دوار المقبرة الشرقية شمال غزة 09-01-03 مدني 47 محمد موسى حسن العر.446
 بالقرب من المقبرة الشرقية شمال غزة 09-01-03 مدني 17 فداء محمد موسى العر.447
 بالقرب من المقبرة الشرقية محيط المنزل شمال غزة 09-01-03 مدني 4 رآان محمد موسى العر.448
 قرب المقبرة الشرقية محيط المنزل شمال غزة 09-01-03 مدني 11 إبراهيم محمد موسى العر.449
 بيت الهيا العطاطرة السيفا منزله شمال غزة 09-01-03 مدني 17 لؤي يحيى سلمان أبو حليمة.450
 في المنزل بيت الهيا العطاطرة شمال غزة 09-01-03 مدني 12 أحمد شاهر فايق خضير.451
 العطاطرة قرب مسجد الرحمة -بيت الهيا  شمال غزة 09-01-03 مقاوم 23 أمجد ماجد صبحي العطار.452
 مسجد ارض الرباطبجوار  - الزيتون غزة 09-01-03 مقاوم 17 احمد فوزي حسن لبد.453
 غزة التفاح شارع حسنين غزة 09-01-03 مدني 35 هشام حمدان العبد الفيومي.454
 مسجد ابراهيم المقادمة 8مخيم جباليا بلوك شمال غزة 09-01-03 مدني 15 حسن نسيم عامر حجو.455
 مقابل وزارة التربية والتعليم خانيونس 09-01-03 شرطي 24 محمود عدنان محمود أبو معروف.456
 مقابل وزارة التربية والتعليم خانيونس 09-01-03 مقاوم 28 شادي عايش حسين الشوربجي.457
 مشروع بيت الهيا مسجد ابراهيم المقادمة شمال غزة 09-01-03 مدني 22 سعيد صالح سعيد بطاح.458
 ابراهيم المقادمةمسجد  8مخيم جباليا بلوك شمال غزة 09-01-03 مدني 46 عبد الرحمن محمد قطيفان المسامحة.459
 مسجد ابراهيم المقادمة 8مخيم جباليا بلوك  شمال غزة 09-01-03 مدني 20 رائد عبد الرحمن محمد المسامحة.460
 حي المخيمات  منطقة يبنا - رفح رفح 09-01-03 مدني 36 يوسف عثمان مصطفي أبو حسنين.461
 امام مسجد ابراهيم 8جباليا بلوك مخيم  شمال غزة 09-01-03 مدني 45 ابراهيم موسي عيسي السيالوي.462
 مسجد ابراهيم المقادمة 8م جباليا بلوك  شمال غزة 09-01-03 مدني 11 محمد موسي اسماعيل السيالوي.463
 مخيم جباال مسجد ابراهيم المقادمة شمال غزة 09-01-03 مدني 6 هاني محمد موسى السيالوي.464
 مسجد المقادمة 8م جباليا بلوك  شمال غزة 09-01-03 مدني 20 أحمد اسماعيل موسى السيالوي.465
 مسجد ابراهيم المقادمة 8مخيم جباليا بلوك  شمال غزة 09-01-03 مدني 20 مهند إبراهيم عطا الطناني.466
 رفح بلدة الشوآة شرق معبر رفح 09-01-03 مدني 15 شريف عبد المعطي سليمان ارميالت.467
 أبراج العودة شمال غزة 09-01-03 مدني 16 اياد نبيل عبد الرحمن صالح.468
 8أمام مسجد ابراهيم المقادمة بلوك - مخيم جباليا شمال غزة 09-01-03 مدني 17 راجح ناهض راجح زيادة.469
 8بلوك  -مسجد الشهيد ابراهيم المقادمة  شمال غزة 09-01-03 مدني 27 عمر عبد الحافظ موسي السيالوي.470
 الشيخ رضوان أبو األمين غزة 09-01-03 مدني 82 أحمد مصطفي أحمد أبو هديشة.471
 غرب سوق السيارات -حي الزيتون غزة 09-01-03 مدني 51 عايشة سلمان حماد رفيع.472
 بقرب مذبحة العجلة -الزيتون -غزة غزة 09-01-03 مدني 35 إياد محمد أحمد أبو خوصة.473
 الدينغزة الزيتون شارع صالح  غزة 09-01-03 مدني 26 محمد فؤاد محمود الحلو.474
 الزيتون منطقة السموني بجوار مسجد التوحيد غزة 09-01-03 مقاوم 17 ابراهيم مصطفى فريح سعيد.475
 شمال غزة بيت الهيا أرض الغول شمال غزة 09-01-03 مدني 17 محمود صالح أحمد الغول.476
 غزة الشاطئ بجوار مسجد المجادلة غزة 09-01-04 مدني 62 أحمد محمد أحمد البلعاوي.477
 جباليا التوام في المنزل شمال غزة 09-01-04 مدني 15 السيد جواد محمد السكسك.478
 منزلع الكائن في شارع الجمعية شمال غزة 09-01-04 مدني 2 وديع أمين عمر عمر.479
 الشجاعية-غزة -بالقرب من محطة الشوا غزة 09-01-04 مدني 31 بسام محمد فاروق سليمان ابوعجوة.480
 الرمال شارع الوحدة غزة 09-01-04 مدني 12 المشهراويمحمود خالد عليان .481
 جباليا التوام غزة 09-01-04 مقاوم 19 عبد السيد يوسف خميس عمر.482
 بالقرب من نتساريم- شارع الشيخ جملين غزة 09-01-04 مقاوم 18 تامر داود محمد بكر.483
 منطقة الشيخ عجلين غزة 09-01-04 مدني 18 أنس فضل نعيم نعيم.484
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 تل الهوى غزة 09-01-04 مدني 23 آمال موسى العبد شبيرياسر .485
 شارع الوحدة خلف مسجد شهداء االقصى غزة 09-01-04 مدني 17 أحمد خضر دياب صبيح.486
 شارع التفاح شارع غزة القديم غزة 09-01-04 مدني 15 محمد فرج إسماعيل حسونة.487
 بالقرب من مسجد األبرار - الزيتون  غزة 09-01-04 مدني 7 بهاء مؤيد آمال أبو وادي.488
 شارع صالح الدين - الزيتون  -غزة غزة 09-01-04 مدني 1 فرح عمار فؤاد الحلو.489
 شارع صالح الدين - الزيتون  غزة 09-01-04 مدني 61 فؤاد محمود حسن الحلو.490
 الزيتون مقابل محطة أبو جبة غزة 09-01-04 مدني 13 عبد الكريم زياد رمضان النمر.491
 مقابل محطته أبو جبة - الزيتون غزة 09-01-04 مدني 19 زياد رمضان النمرإبراهيم .492
 أمام المنزل تل الزعتر شمال غزة 09-01-04 مدني 47 سمير عيادة يوسف الشرافي.493
 بيت حانون شارع الشيهد باسل نعيم شمال غزة 09-01-04 مدني 19 محمد أآرم محمد أبو هربيد.494

شرق مسجد الشيخ عجلين جنوب مسجد أبو  غزة 09-01-04 مدني 11 عمر محمود أحمد البرادعي.495
 حنيفة

 بيت الهيا الدور الغربي في سيارة االسعاف شمال غزة 09-01-04 مدني 34 عرفة هاني عرفات عبد الدايم.496
 أمام منزله الكائن بالمغراقة أمام مسجد االيمان غزة 09-01-04 مقاوم 21 محمد عبد الحميد أسعد أبو آميل.497
 حي الزيتون بجوار مسجد علييين -غزة  غزة 09-01-04 مقاوم 22 مصطفي زهدي مصطفي ارحيم.498
 خربة العدس - رفح رفح 09-01-04 مقاوم 21 محمد ابراهيم علي أبو شعر.499
 الوسطي مفترق نيتساريم شاطي البحر غزة 09-01-04 مدني 82 مريم مطاوع نصر اهللا مطاوعين.500
 بيت الهيا قرب مسجد مصعب بن عمير شمال غزة 09-01-04 مقاوم 30 عالء الدين يحيي محمد زقوت.501
 غزة الزيتون رفح 09-01-04 مدني 26 ايمن محمد محمد عفانة.502
 الوسطي جحر الديك غزة 09-01-04 مدني 64 ربة سالمة سلمان ابو حجاج.503
 الوسطي وادي غزة غزة 09-01-04 مدني 36 ماجدة عبد الكريم برآة ابو حجاج.504
 بيت الهيا بالقرب من الدوار الغربي شمال غزة 09-01-04 مدني 15 موسي سمير القطناني علي.505
 رفح بلدة الشوآة رفح 09-01-04 مدني 43 عبد حسن محمد بربخ.506
 اليهودية - بلدة الشوآة - رفح رفح 09-01-04 مدني 19 مهدى عبد حسن بربخ.507
 الشوآة اليهوديةبلدة  - رفح رفح 09-01-04 مدني 18 محمد عبد حسن بربخ.508
 اليهودية - بلدة الشوآة - رفح رفح 09-01-04 مدني 14 يوسف عبد حسن بربخ.509
 قرب مدرسة المسمية -بلدة النصر  - رفح  رفح 09-01-04 مدني 9 زياد محمد سلمي ابو سنيمة.510
 رفح بلدة الشوآة رفح 09-01-04 مدني 14 اسماعيل عبد اهللا سليمان أبو سنيمة.511
 اليهودية - بلدة الشوآة   - رفح رفح 09-01-04 مدني 16 بربخ موسي يوسف حسن.512

شارع ميراج مقابل المجلس  - رفح بلدة النصر رفح 09-01-04 مدني 39 سلمان حماد مرازيق أبو خماش.513
 البلدي

 بيت الهيا شارع الشيماء امام المنزل شمال غزة 09-01-04 مدني 49 اسماعيل موسي اسماعيل السوسي.514
 مرآز شرطة المعسكرات الوسطي ابو مدين دير البلح 09-01-04 شرطي 25 محمد الخالديحمزة عودة .515
 الزيتون مقابل محطة أبو جبة منزل زياد النمر غزة 09-01-04 مدني 10 سهير زياد رمضان النمر.516
 الزيتون مقابل محطة أبو جبة غزة 09-01-04 مدني 12 أسماء إبراهيم حسين عفانة.517
 حي االمل مدرسة هارون الرشيد خانيونس 09-01-04 مقاوم 21 علي الحيلة محمد عبد الزراق.518
 غزة الزيتون مزرعة السموني غزة 09-01-04 مدني 24 بسام عزمي محمد الحطاب.519
 دحلة العمالية- الزيتون غزة 09-01-04 مدني 13 ربا محمد فضل ابوراس.520
 التفاح قرب مسجد الجوالنيغزة  غزة 09-01-04 مدني 10 شذا العبد محمد الهباش.521
 غزة التفاح الشعف جبل الريس غزة 09-01-04 مقاوم 22 محمد سليمان خليل الجماصي.522
 غزة التفاح جبل الصوارني غزة 09-01-04 مقاوم 23 عطا سمير عطا بهار.523
 العطاطرة -بيت الهيا شمال غزة 09-01-04 مدني 46 شوقي جواد مثقال العطار.524
 اصالن منزله -بيت الهيا شمال غزة 09-01-04 مدني 52 العبد األشقرعبد الرحمن حلمي .525
 بيت الهيا السيفا منطقة الداعور شمال غزة 09-01-04 مدني 31 محمد أحمد محمد الداعور.526
 بيت الهيا  السيفا منزل الداعور شمال غزة 09-01-04 مدني 61 جميلة عبد العزيز سالم الداعور.527
 السيفا -بيت الهيا  شمال غزة 09-01-04 مدني 1 حليمةشهد سعد اهللا مطر أبو .528
 بيت الهيا السيقا في المنزل شمال غزة 09-01-04 مدني 10 زيد سعد اهللا مطر أبو حليمة.529
 السيقا -بيت الهيا  شمال غزة 09-01-04 مدني 7 حمزة سعد اهللا مطر أبو حليمة.530
 السيفا -بيت الهيا شمال غزة 09-01-04 مدني 13 عبد الرحيم سعد اهللا مطر أبو حليمة.531
 حي الزيتون قرب مسجد صالح الدين غزة 09-01-04 مدني 55 عوني سعدي سلمان الديب.532
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 حي الزيتون خلف مسجد صالح الدين غزة 09-01-04 مدني 38 أحمد خليل صالح أبو دف.533
 العطاطرة امام منزلهبيت الهيا  شمال غزة 09-01-04 مقاوم 33 وائل خليل مصباح العطار.534
 العطاطرة السيفا منزلة شمال غزة 09-01-04 مدني 45 سعد اهللا مطر مسعود أبو حليمة.535
 العطاطرة السيفا قرب منزله شمال غزة 09-01-04 مدني 16 محمد حكمت مطر أبو حليمة.536
 المنزلقرب المقبرة الشرقية في محيط  شمال غزة 09-01-04 مدني 26 إيمان نمر سلمان العر.537
 العطاطرة السيفا شمال غزة 09-01-04 مدني 17 مطر سعد اهللا مطر أبو حليمة.538
 مدينة الزهراء حي ابو مدين بجوار منزله غزة 09-01-04 مدني 54 أحمد سامي أحمد فريح أبو مدين.539
 بيت الهيا الشيماء شمال غزة 09-01-04 مدني 19 نوح حمودة شحادة ابو سلطان.540
 جباليا البلد عزبة عبد ربه شمال غزة 09-01-04 مقاوم 25 محمد شهاببالل عبد ربه .541
 بيت حانون شارع الشهيد باسل نعيم شمال غزة 09-01-04 مدني 17 احمد سميح احمد الكفارنة.542
 بيت الهيا الشيماء شمال غزة 09-01-04 مدني 26 السيد حمودة شحادة ابو سلطان.543
 غزة التفاح بالقرب من مسجد الجوالني غزة 09-01-04 مدني 12 اسراء قصي محمد الهباش.544
 السيف الداعور شمال غزة 09-01-04 مدني 8 إبراهيم آمال صبحي عواجه.545
 شارع الجمعية-بيت الهيا شمال غزة 09-01-04 مدني 17 محمود زاهر رزق طنطيش.546
 شارع الجمعية -بيت الهيا شمال غزة 09-01-04 مدني 11 حمزة زهير رزق طنطيش.547
 الشيماء-بيت الهيا شمال غزة 09-01-04 مدني 53 حمودة شحادة خضر ابوسلطان.548
 بالقرب من شارع المحكمة/جباليا شمال غزة 09-01-04 مقاوم 18 محمد احمد سعيد الهشيم.549
 غزة شارع البحر بالقرب من مطعم حيفا شمال غزة 09-01-04 مدني 40 عائد عبدالهادي عبدالخالق  ابوندى.550
 بيت الهيا  شارع  المنشية شمال غزة 09-01-04 مقاوم 19 خضر يوسف حمودةمحمد .551
 بيت الهيا الشيماء شمال غزة 09-01-04 مدني 58 نعيم حسن مصطفى عباس.552
 العيون-تل الذهب -بيت الهيا شمال غزة 09-01-04 مقاوم 18 محمد نصر عطية حمدونة.553
 شارع المنشية-بيت الهيا غزةشمال  09-01-04 مقاوم 33 محمد حسن احمد البابا.554
 6بلوك-جباليا.م شمال غزة 09-01-04 مدني 16 ثائر شاآر شعبان قرموط.555
 امام مرآز الشرطة-جباليا.م شمال غزة 09-01-04 مقاوم 23 محمد خميس سليمان عوض.556
 السيفا-بيت الهيا شمال غزة 09-01-04 مدني 55 أحمد محمد محمود االدهم.557
 شارع الشفع قرب مسجد جعفر بن ابي طالب غزة 09-01-04 مدني 20 البطريخيقصي رياض محمد .558
 غزة الزيتون شارع السكة غزة 09-01-04 مدني 18 أحمد يوسف إبراهيم البطش.559
 الزيتون بجوار المسلخ غزة 09-01-04 مقاوم 24 محمد بسام محمد عنان.560
 السودانية غزة 09-01-04 مدني 48 سامي خليل سعيد لظن.561
 بجوار المجمع االسالمي غزة 09-01-04 مقاوم 20 حسن عصام حسن الجماصي.562
 االدراة المدنية-جباليا.م شمال غزة 09-01-04 مقاوم 22 محمد مطيع محمد الشرافي.563
 2بلوك-جباليا.م شمال غزة 09-01-04 مقاوم 20 اسامة محمد مصلح رجب سليمان.564
 شارع عسلية- جباليا شمال غزة 09-01-04 مدني 3 محمود سامي يحيى عسلية.565
 بيت الهيا سكنة اصالن شمال غزة 09-01-04 مدني 22 غسان علي علي أبو العمرين.566
 غزة التفاح شارع يافا بالقرب من المحطة غزة 09-01-04 مدني 63 عمر سعد اهللا عبد الجواد الجرو.567
 المقبرةغزة الشعف بالقرب من  غزة 09-01-04 مدني 14 عائد عماد جمال خيرة.568
 5غزة مخيم الشاطئ بلوك  غزة 09-01-04 مدني 18 عبد اهللا حيدر خليل أبو عودة.569
 غزة مخيم الشاطئ غزة 09-01-04 مدني 20 خليل محمد إبراهيم مقداد.570
 غزة الزتيون قرب محطة أبو جبة غزة 09-01-04 مدني 15 عطية رشدي خليل الخولي.571
 موظف اسعاف انقاذ عائلة الدحدوح غزة 09-01-04 مدني 20 رأفت سامي إبراهيم محرم.572
 على باب المنزل شمال غزة 09-01-04 مقاوم 28 احمد حسين عبدربه المبحوح.573
 غزة مسجد الشيخ زايد غزة 09-01-04 مدني 25 صدقي إسماعيل محمد حماد.574
 طريق غزة الوسطى مقابل البيدر شمال غزة 09-01-04 مدني 17 جهاد آمال حسن احمد.575
 الصبرة بجوار مسجد االمام من الجهة الغربية غزة 09-01-04 مدني 23 عبد العزيز محمد مصطفى النجار.576
 حي الفردوس-بيت الهيا شمال غزة 09-01-04 مقاوم 24 سهيل احمد رشاد العسلي.577
 تل الذهب-بيت الهيا شمال غزة 09-01-04 مقاوم 19 محمد معين عطية ابوالجديان.578
 خلق الجمعية االسالمية-بيت الهيا شمال غزة 09-01-04 مدني 27 غبنبالل عطية محمد .579
 عذبة عبد ربه شمال غزة 09-01-04 مقاوم 19 اسماعيل عبدالرحيم رجب سليمان.580
 جباليا.م.بالقرب من الترنس شمال غزة 09-01-05 مدني 41 علي سالمة دياب الخطيب.581
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الزيتون بجوار مخبز اليازحي من الجهة  غزة 09-01-05 مدني 47 عبد الناصر جمال أسعد شحيبر.582
 الشمالية

 غزة الزيتون قرب مسجد ارض الرباط غزة 09-01-05 مدني 18 محمد رشاد خليل الخولي.583
 غزة الزيتون قرب مخبز اليازجي غزة 09-01-05 مدني 19 احمد فتحي مصطفى النزلي.584
 الزيتون قرب مخبز اليازجيغزة  غزة 09-01-05 مدني 19 محمد محمد نبيه حسن الغزالي.585
 4برج السعادة -تل الهوى غزة 09-01-05 مدني 49 فايز يوسف رزق حسن.586
 غزة التفاح شارع القرم جبل الريس غزة 09-01-05 مقاوم 18 محمود معين اسحاق الريفي.587
 جباليا.م شمال غزة 09-01-05 مدني 14 محمود محمد خميس ابوقمر.588
 غزة شارع يافا قرب مسجد المحطة غزة 09-01-05 مدني 23 االسيأشرف عبد الحكيم سالم .589
 السكة- جباليا شمال غزة 09-01-05 مدني 21 حسين خليل ابراهيم جراد.590
 بيت الهيا االمل الغبون شمال غزة 09-01-05 مقاوم 17 بالل جمال اسماعيل ابوعواد.591
 السالطين -الهيا بيت  شمال غزة 09-01-05 مقاوم 28 ايمن احمد عامر الكرد.592
 بيت الهيا السيفا شمال غزة 09-01-05 مدني 5 ندى رضوان نعيم مرضي.593
 شارع السكة بالقرب من االدراة شمال غزة 09-01-05 شرطي 24 يونس محمد عبدالوهاب الغندور.594
 شارع السكة شمال غزة 09-01-05 مقاوم 17 ابراهيم عبد الرحيم رجب سليمان.595
 مدارس وآالة الغوث الدولية مدرسة اسماء شمال غزة 09-01-05 مدني 27 السلطانروحي جمال حسن .596
 مدارس وآالة الغوث الدولية مدرسة اسماء شمال غزة 09-01-05 مدني 23 حسين محمود عبد المالك السلطان.597
 جباليا شارع نافز النذر شمال غزة 09-01-05 مدني 34 بسام محمود محمد حمودة.598
 بيت حانون بيارة أبو رجمة شمال غزة 09-01-05 مقاوم 21 إسماعيل جرادأآرم محمد .599
 بيت حانون بيارة أبو رحمة شمال غزة 09-01-05 مقاوم 19 سيف االسالم أحمد محمد عدوان.600
 بيت الهيا العطاطرة شمال غزة 09-01-05 مقاوم 19 احمد جهاد محمد ابوسخيلة.601
 جباليا عزبة عبدربه شمال غزة 09-01-05 مقاوم 35 امجد اسماعيل محمد  رضوان.602
 العطاطرة السيفا منزلها شمال غزة 09-01-05 مدني 82 آاملة علي مصطفي العطار.603
 خانيونس القرارة طريق صالح الدين خانيونس 09-01-05 مدني 25 أحمد محمد مسلم سالمة.604
 الهيا االسراء منزلهبيت  شمال غزة 09-01-05 مدني 16 أدهم نعيم محمد عبد المالك مطير.605
 الزيتون شارع القيادة بجوار مسجد رضوان غزة 09-01-05 مدني 27 محمد سمير عبداللطيف سالم.606

غزة التفاح شارع النخل قرب مسجد صالح  غزة 09-01-05 مدني 12 آيات يوسف محمد الضفدع.607
 شحادة

 شارع شلدانالزيتون منطقة شلوف  غزة 09-01-05 مدني 15 رمضان علي محمد فلفل.608
 الزيتون منطقة السموني غزة 09-01-05 مدني 2 شهد محمد امين حجي.609

غزة حي الزيتون شارع السكة منزل عائلة  غزة 09-01-05 مدني 28 لبنى فؤاد توفيق الملح.610
 الملح

 اليهودية - بلدة الشوآة - رفح رفح 09-01-05 مدني 0 فتحية ايمن سليم الدباري.611
 الزيتون منطقة السموني منزل وائل السموني غزة 09-01-05 مدني 19 السمونيمها محمد ابراهيم .612
 الزيتون منطقة السموني غزة 09-01-05 مدني 23 حمدي ماهر حمدي السموني.613
 منزل وائل فارس السموني الزيتون غزة 09-01-05 مدني 36 رباب عزات علي السموني.614
 الزيتون منطقة السموني منزل وائل السموني غزة 09-01-05 مدني 2 عزة صالح طالل السموني.615
 منزل وائل السموني - الزيتون منطقة السموني غزة 09-01-05 مدني 55 رزقة محمد محمود السموني.616
 الزيتون منطقة السموني منزل وائل السموني غزة 09-01-05 مدني 35 حنان خميس سعدي السموني.617
 منطقة السموني منزل وائل السموني غزة 09-01-05 مدني 23 صفاء صبحي محمد السموني.618
 منطقة السموني- الزيتون  غزة 09-01-05 مدني 5 نصار ابراهيم حلمي السموني.619
 منزل السموني - الزيتون منطقة السموني غزة 09-01-05 مدني 16 وليد رشاد حلمي السموني.620
 السمونيالزيتون منطقة  غزة 09-01-05 مدني 41 )1(رشاد حلمي محمود السموني.621
 منطقة السموني - الزيتون  غزة 09-01-05 مدني 51 طالل حلمى محمود السموني.622
 الزيتون منطقة السموني غزة 09-01-05 مدني 13 اسحاق ابراهيم حلمي السموني.623
 الزيتون منطقة السموني غزة 09-01-05 مدني 49 رحمة محمد محمود السموني.624
 الزيتون بجوار مسجد االبرار غزة 09-01-05 مدني 7 زآريا حامد خميس السموني.625
 الزيتون منطقة السموني غزة 09-01-05 مدني 32 نضال أحمد محمود السموني.626
 الزيتون منطقة السموني غزة 09-01-05 مدني 14 رزقة وائل فارس السموني.627
 منطقة السموني - الزيتون  غزة 09-01-05 مدني 1 محمد حلمي طالل السموني.628
 الزيتون بمنطقة السموني غزة 09-01-05 مدني 15 ابراهيم حلمي السمونياسماعيل .629
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 منطقة السموني - الزيتون  غزة 09-01-05 مدني 45 عطية حلمي محمود السموني.630
 الزيتون منطقة  السموني غزة 09-01-05 مدني 4 أحمد عطية حلمي السموني.631
 الزيتون منطقة السموني غزة 09-01-05 مدني 21 توفيق رشاد حلمي السموني.632
 مدرسة اسماء بالقرب من برج الوحدة شمال غزة 09-01-05 مدني 18 عبد سمير علي السلطان.633
 الزيتون شارع السكة منطقة السموني غزة 09-01-05 مدني 14 محمد سمير امين حجي.634
 جباليا منطقة عنان شمال غزة 09-01-05 مدني 26 باسم مصطفي عبد اهللا الهبيل.635
 الزيتون منطقة حجي بجوار السموني غزة 09-01-05 مدني 36 محمد امين مصطفي حجي.636
 شارع السكة مقابل منزل ام صالح حجي غزة 09-01-05 مدني 27 عال مسعود خليل عرفات.637

غزة الزيتون شارع السكة بجوار مسجد  غزة 09-01-05 مدني 80 خضرة العبد خليل الملح.638
 الصديق

 غزة الزيتون شارع امتداد شارع فتوح غزة 09-01-05 مدني 25 آحيلأحمدصدقي حمدان .639
 غزة الزيتون شارع فتوح غزة 09-01-05 مدني 20 محمود صدقي حمدان آحيل.640
 غزت الزيتون امتداد شارع فتوح غزة 09-01-05 مدني 51 فدوي خليل محمد آحيل.641
 البلح الوسطي البريج دوار ابو رصاصدير  دير البلح 09-01-05 مدني 29 باسل جهاد علي أبو جبارة.642
 الوسطي البريح دوار أبو رصاص دير البلح 09-01-05 مدني 21 أسامة جهاد علي أبو جبارة.643
 الوسطي البريج دير البلح 09-01-05 مدني 15 ناجي نضال عبد السالم الحمالوي.644
 دوار أبو رصاصالوسطي البريج  دير البلح 09-01-05 مدني 43 جهاد علي أحمد أبو جبارة.645
 4الوسطي البريج بلوك  دير البلح 09-01-05 مدني 15 ابراهيم روحي محمد عقل.646

بالقرب من مسجد مصعب بن  -حي الزيتون  غزة 09-01-05 مدني 76 أسعد سعدي أحمد حمودة.647
 عمير

 البخارييحي  -االدارة المدنية - جباليا  شمال غزة 09-01-05 مقاوم 29 رامي يوسف محمد الغندور.648
 جبل الكاشف شمال غزة 09-01-05 مقاوم 22 محمد عبد الهادي محمد ظاهر.649
 عزبة بيت حانون بالقرب من شارع عبد الدايم شمال غزة 09-01-05 مدني 22 نافز جمال سعيد عبد الدايم.650
 عبد الديامعزبة بيت حانون بالقرب من شارع  شمال غزة 09-01-05 مدني 32 ماهر يونس رمضان عبد الدايم.651
 جباليا القرم شمال غزة 09-01-05 مدني 70 سليمة مصلح صبحي سالم.652
 بيت حانون العزبة شمال غزة 09-01-05 مدني 12 عرفات محمد عرفات عبد الدايم.653
 شرق القرم - جباليا شمال غزة 09-01-05 مدني 4 محمد سالم عواد الطرفاوي.654
 داخل المنزل الكائن في حي النصر غزة 09-01-05 مدني 9 محمد عامر رزق أبو عيشة.655
 داخل المنزل غزة 09-01-05 مدني 11 سيد عامر رزق أبو عيشة.656
 جباليا -دوار زمو شارع صالح الدين  شمال غزة 09-01-05 مدني 32 شادي عصام يوسف حمد.657
 الكائن شارع السكة -في المنزل  شمال غزة 09-01-05 مدني 2 وئام جمال محمود الكفارنة.658
 بجوار مسجد -منطقة السموني- الزيتون غزة 09-01-05 مدني 0 المعتصم باهللا محمد ابراهيم السموني.659
 -منطقة السموني - الزيتون غزة 09-01-05 مدني 25 محمد إبراهيم حلمي السموني.660
 الزيتون - منطقة السموني غزة 09-01-05 مدني 79 حمدي محمود محمد السموني.661
 تل الهوى في منزل جدوع شارع أحمد ياسين غزة 09-01-05 مدني 18 جدوعلطفي عوني عبد الفتاج .662
 بالقرب من الستار -حي الزيتون غزة 09-01-05 مدني 38 صالح حسن سالمة رفيع.663
 8في المنزل في تل الهوى شارع  غزة 09-01-05 مدني 23 غازي عوني عبد الفتاح جدوع.664
 NULL غزة 09-01-05 مدني 17 هاشم عوني عبد الفتاح جدوع.665
 شارع المسلخ الجديد -الزيتون -غزة غزة 09-01-05 مدني 20 أحمد حسن عبد الكريم أبو زور.666
 غزة الزيتون شارع علي بن ابي طالب غزة 09-01-05 مدني 12 هنادي باسم آامل خليفة.667
 حي الزيتون شارع السكة غزة 09-01-05 مدني 18 أحمد فتحي محمد مطر.668
 داخل المنزل الكائي في حي الشيخ رضوان غزة 09-01-05 مدني 31 عبد الرحمن أبو عيشةنهيل خالد .669

الزيتون شارع صالح الدين بجوار مخبر  غزة 09-01-05 مدني 36 محروس أمين محمد شحيبر.670
 اليازجي

داخل المنزل الكائن في حي النصر محطة  غزة 09-01-05 مدني 7 غيداء عامر رزق أبو عيشة.671
 بهلول

 منزل وائل فارس السموني غزة 09-01-05 مدني 12 فارس وائل فارس السموني.672
 داخل المنزل الكائن في حي النصر غزة 09-01-05 مدني 46 عامر رزق صابر أبو عيشة.673
 بجوار مسجد األبرار من الجهة الجنوبية غزة 09-01-05 مدني 66 مطيعة عبد الرحمن ابراهيم السموني.674
 الزيتون منطقة السموني غزة 09-01-05 مدني 43 السمونيليلي نبيل محمود .675
 منزل وائل فارس السموني الزيتون غزة 09-01-05 مدني 16 هدي نائل فارس السموني.676
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 عزبة عبد ربة شمال غزة 09-01-05 مدني 44 سمير رشيد محمد محمد.677
 شارع يافاغزة التفاح  غزة 09-01-05 مدني 18 زآريا عبدالناصر ابراهيم الكيالي.678
 شارع بغدد- الشجاعية غزة 09-01-05 مدني 15 خليل محمد خليل حلس.679
 شارع المنطار منطقة القبة- الشجاعية غزة 09-01-05 مدني 12 نادية مصباح سالم سعد.680
 غزة الشجاعية الجديدة غزة 09-01-05 مدني 13 معتصم حيدر اسماعيل عليوة.681
 الجديدة-غزة الشجاعية غزة 09-01-05 مدني 9 النا حيدر اسماعيل عليوة.682
 بالقرب من مسجد الجوالني- غزة التفاح غزة 09-01-05 مدني 10 مؤمن محمود طالل اعالو.683
 المنطار شارع المنطار منطقة القبة غزة 09-01-05 مدني 5 اية اسامة نايف السرساوي.684
 الجديدةغزة الشجاعية  غزة 09-01-05 مدني 12 مؤمن حيدر اسماعيل عليوة.685
 غزة الشجاعية جديدة غزة 09-01-05 مدني 40 امل زآي عارف عليوة.686
 جديدة-الشجاعية -غزة  غزة 09-01-05 مدني 6 اسماعيل حيدر اسماعيل عليوة.687
 غزة المشاهدة بالقرب من مسجد السالم غزة 09-01-05 مدني 60 ليلي سلمان سليمان حمادة.688
 بوابة مدرسة بنات الشاطئ أ غزة 09-01-06 مدني 8 عبد الجليل حسن عبد الجليل الهليس.689
 شارع التفاح دوار الشرفا بجوار برج البراوي غزة 09-01-06 مدني 16 سحر حاتم هشام داود.690

بالقرب من اصدقاء - شارع الشهداء-غزة  غزة 09-01-06 مدني 15 امجد مجدي احمد البايض.691
 المريض

 غزة شارع النفق غزة 09-01-06 مدني 34 عالء الدين توفيق غطاس الفيومي.692
 غزة التفاح بالقرب من مقبرة التفاح غزة 09-01-06 مدني 11 اسالم عودة خليل ابو عمشة.693

بالقرب من اصدقاء - شارع الشهداء-غزة الرمال غزة 09-01-06 مدني 16 رفيق عبدالباسط صالح الخضري.694
 المريض

 غزة التفاح بالقرب من مقبرة التفاح غزة 09-01-06 مدني 27 "معروف"هبة جميل علي ابو عمشة .695
 دير البلح المعسكر دير البلح 09-01-06 مقاوم 19 حسن أحمد صالح مسمح.696
غزة الزيتون بالقرب من محطة أبو جبة للبترول غزة 09-01-06 مدني 50 عبد الوهاب أحمد حسين حسنين.697
 الزيتون شارع السكةحي  غزة 09-01-06 مدني 22 عالء ابراهيم سالمة مطر.698
 1بلوك  -مخيم جباليا  شمال غزة 09-01-06 مدني 3 آدم مأمون صقر الكردي.699
 2بلوك  - م جباليا  شمال غزة 09-01-06 مدني 11 رنين عبد اهللا أحمد صالح.700
 6بلوك  - مخيم جباليا شمال غزة 09-01-06 مدني 50 صالح) أبو القرع(محضية شحادة حسن .701
 6بلوك  - م جباليا  شمال غزة 09-01-06 مدني 54 قدورة صالحعبد اهللا أحمد .702
 6بلوك  - م جباليا  شمال غزة 09-01-06 مدني 18 سامية فتحي عبد الفتاح صالح.703
 حي النجار - خزاعة  خانيونس 09-01-06 مدني 20 ثائر جهاد أحمد النجار.704
 عبسان الكبيرة -حي قديح   خانيونس 09-01-06 مدني 4 مروان حسن عبد المأذن قديح.705
 عزبة بيت حانون شمال غزة 09-01-06 مدني 27 سعيد جمال سعيد عبد الدايم.706
 الوسطي دير البلح شاطي البحر دير البلح 09-01-06 مقاوم 21 حسام فتحي صالح أبو السبح.707
 الوسطي دير البلح شاطي البحر دير البلح 09-01-06 مقاوم 37 أحمد عابد حمد الحسنات.708
 الوسطي شاطئ البحر دير البلح دير البلح 09-01-06 مقاوم 22 هاشم اسماعيل عفانةمحمد .709
 الوسطي دير البلح شاطئ البحر دير البلح 09-01-06 مقاوم 24 محمد محمد أحمد أبو شعيرة.710
 الوسطي دير البلح شاطئ بحر غزة دير البلح 09-01-06 مقاوم 19 محمد رزق علي البنا.711
 شارع البحر - دير البلح المعسكر  دير البلح 09-01-06 مقاوم 25 نصارزياد سعيد حسن .712
 دير البلح البصة شارع البحر دير البلح 09-01-06 مقاوم 18 محمد بسام محمد عيد.713
 الوسطي دير البلح البصة شارع البحر دير البلح 09-01-06 مقاوم 19 عالء اسماعيل جابر اسماعيل.714
 وادي السلقا أبو شعر - دير البلح  دير البلح 09-01-06 مدني 26 موسى أبو شعرمحمود عبد اهللا عطيوة .715
 دير البلح الوسطي شاطئ البحر دير البلح 09-01-06 مقاوم 20 خليل ماضي محمد الحسنات.716
 ساحة الفاخورة شمال غزة 09-01-06 مدني 8 محمد باسم احمد شقورة.717
 بجوار البيت في ساحة الفاخوري شمال غزة 09-01-06 مدني 13 بشار سمير موسي ناجي.718
 ساحة الفاخورة شمال غزة 09-01-06 مدني 40 خضر احمد ابراهيم زيدان.719
 Cالنصيرات بلوك  دير البلح 09-01-06 مدني 4 زآريا يحيى ابراهيم الطويل.720
 دير البلح دير البلح 09-01-06 مدني 20 فداء فريد سالمة ابو شعر.721
 م جباليا الفالوجا شمال غزة 09-01-06 مدني 21 حسين فرج اهللاطارق محمود يوسف .722
 م جباليا الفالوجا منزله شمال غزة 09-01-06 مدني 52 عماد محمد عبد الرحمن شعلق.723
 الفاخورة حي الهوابر الشرقي شمال غزة 09-01-06 مدني 16 محمد معين شفيق ديب.724
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 جباليا حي الهوابير غرب مدرسة الفاخورة غزةشمال  09-01-06 مدني 13 مصطفي معين شفيق ديب.725
 في فناء المنزل جباليا الهوابر الشرقية شمال غزة 09-01-06 مدني 3 نور معين شفيق ديب.726
 جباليا حي الهوابر بالقرب من مدرسة الفاخورة شمال غزة 09-01-06 مدني 23 محمد سمير شفيق ديب.727
 جباليا حي الهوابر الشرقية شمال غزة 09-01-06 مدني 13 عصام سمير شفيق ديب.728
 الفاخورة حي الهوابر الشرقي شمال غزة 09-01-06 مدني 36 أمال مطر صالح ديب.729
 جباليا حي الهوابر غرب مدرسة الفاخورة شمال غزة 09-01-06 مدني 21 فاطمة سمير شفيق ديب.730
 الشرقيةجباليا الهوابر  شمال غزة 09-01-06 مدني 67 شمة سالم حسين ديب.731
 حي الهوابر غرب الفاخورة شمال غزة 09-01-06 مدني 44 سمير شفيق عبد الحميد ديب.732
 جباليا بالقرب من مدرسة الفاخورة شمال غزة 09-01-06 مدني 10 عبد اهللا محمد شفيق عبد اهللا.733
 في ساحة مدارس الفاخورة شمال غزة 09-01-06 مدني 17 بالل حمزة علي عبيد.734
 جباليا شارع مدرسة الفاخورة شمال غزة 09-01-06 مدني 9 المنعم نافذ حسن السيدلينا عبد .735
 الزيتون شارع السموني بجوار مشتل عياد غزة 09-01-06 مدني 57 محضية سلمان محمد عياد.736
 مخيم جباليا مدرسة الفاخورة شمال غزة 09-01-06 مدني 24 محمد عايش منصور أبو نصر.737
 ساحة الفاخورة شمال غزة 09-01-06 مدني 15 حويلةاسماعيل عدنان حسن .738
 قرب منزلة ساحة الفاخورة شمال غزة 09-01-06 مدني 33 زياد عطية حسن المدهون.739
 ساحة مدرسة الفاخورة شمال غزة 09-01-06 مدني 60 عطية حسن مصطفي المدهون.740
 الفاخورةساحة مدسة  شمال غزة 09-01-06 مدني 13 عاهد اياد محمد قداس.741
 جباليا ساحة الفاخورة شمال غزة 09-01-06 مدني 29 عبد محمد عبد قداس.742
 الفاخورة حي الهوابر الشرقي شمال غزة 09-01-06 مدني 9 اسيل معين شفيق ديب.743
 دير البلح الزوايدة السوارحة الشرقية دير البلح 09-01-06 مدني 31 نسرين سليمان عبد الحميد أبو سويرح.744
 الزيتون منطقة السموني مقابل مشتل عياد غزة 09-01-06 مدني 81 جمعة محمود عيادعبد .745
 بيت الهيا القرعة الخامسة منزلها شمال غزة 09-01-06 مدني 40 ابتسام أحمد محمد القانوع.746
 ساحة الفاخورة جباليا شمال غزة 09-01-06 مدني 13 عماد محمد فؤاد أبو عسكر.747
 جباليا ساحة الفاخورة شمال غزة 09-01-06 مدني 19 عسكرخالد محمد فؤاد أبو .748
 ساحة الفاخورة جباليا شمال غزة 09-01-06 مدني 30 رأفت فؤاد سعيد أبو عسكر.749
 غزة تل الهوى مقابل بيت االسير الفلسطيني غزة 09-01-06 مدني 21 باسل نبيل ابراهيم فرج.750
 قرب منزلة 15معسكر جباليا بلوك  شمال غزة 09-01-06 مدني 39 باسل عبد الحميد أبو غبن.751
 10منزل معسكر جباليا بلك  شمال غزة 09-01-06 مدني 34 حمدي يوسف إبراهيم حماد.752
 الشجاعية الشعف بالقرب من مسجد المعتصم غزة 09-01-06 مقاوم 19 محمد أحمد دياب شويدح.753
 بالقرب من المنزل في بلدة بني سهيال خانيونس 09-01-06 مدني 11 إبراهيم سليمان محمد برآة.754
 عبسان الجديدة حي أل عرفات خانيونس 09-01-06 مدني 29 أحمد موسى أحمد عرفات.755
 بيت الهيا العطاطرة السيفا شمال غزة 09-01-06 مقاوم 24 نشأت سامي رزق صبح.756
 بيت الهيا العطاطرة السيفا شمال غزة 09-01-06 مقاوم 21 شريف زآي رزق صبح.757
 بيت الهيا العطاطرة السيفا شمال غزة 09-01-06 مقاوم 38 رزق سامي رزق صبح.758
 بيت الهيا العطاطرة السيفا شمال غزة 09-01-06 مقاوم 29 باسل سامي رزق صبح.759

اعلي سطح منزلها منطقة الندرة قرب برج  شمال غزة 09-01-06 مدني 29 عفاف محمد العبد ضميده.760
 السلطان

 بيت الهيا العطاطرة قرب المدرسة االمريكية شمال غزة 09-01-06 مدني 72 مصطفي العطار حاآمة عبد الرحمن.761
 الفاخورة- جباليا  شمال غزة 09-01-06 مدني 14 ابراهيم احمد حسن معروف.762
 مخيم جباليا الفاخورة شمال غزة 09-01-06 مدني 39 خضرة عبد العزيز عبد العزيز عوض.763
 منطقة الغزاالت-بين حانون شمال غزة 09-01-06 مدني 34 موسى محمد سليمان  الجطلي.764
 جباليا بالقرب من ساحة الفاخورة شمال غزة 09-01-06 مدني 23 امين عبد محمد خضر.765
 القرية البدوية قرب مسجد الدعوة شمال غزة 09-01-06 مدني 62 اشتيوي محمد مشرف الشيخ مناع.766
 مخيم جباليا  الفاخورة شمال غزة 09-01-06 مدني 19 اياد جابر ابراهيم امن.767
 مخيم جباليا مدرسة الفاخورة شمال غزة 09-01-06 مدني 23 عبد الرحيم يوسف موسى الدبس.768
 غزة الزيتون قرب مسجد حسن البنا غزة 09-01-06 مدني 3 أريج محمد فايز الداية.769
 البنا غزة الزيتون قرب مسجد حسن غزة 09-01-06 مدني 2 يوسف محمد فايز الداية.770
 غزة الزيتون قرب مسجد حسن البنا غزة 09-01-06 مدني 4 شرف الدين اياد فايز الداية.771
 غزة الزيتون قرب مسجد حسن البنا غزة 09-01-06 مدني 2 رابعة اياد فايز الداية.772
 غزة الزيتون قرب مسجد حسن البنا غزة 09-01-06 مدني 8 ختام إياد فايز الداية.773
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 غزة الزيتون قرب مسجد حسن البنا غزة 09-01-06 مدني 10 الدايةعلي إياد فايز .774
 غزة الزيتون قرب مسجد حسن البنا غزة 09-01-06 مدني 35 إياد فايز مصباح الداية.775
 الفاخورة- مخيم جباليا شمال غزة 09-01-06 مدني 54 أنور حسن محمد لبد.776
 الزيتون قرب مسجد حسن البناغزة  غزة 09-01-06 مدني 31 روضة هالل حسين الداية.777
 غزة الزيتون قرب مسجد حسن البنا غزة 09-01-06 مدني 57 آوآب سعيد حسين الداية.778
 غزة الزيتون قرب مسجد حسن البنا غزة 09-01-06 مدني 20 صفاء صالح محمد الداية.779
 شعشاعة- جباليا شمال غزة 09-01-06 مدني 17 يوسف سعد يوسف الكحلوت.780
 غزة الزيتون قرب مسجد حسن البنا غزة 09-01-06 مدني 26 مصباح الدايةرامز فايز .781
 غزة الزيتون قرب مسجد حسن البنا غزة 09-01-06 مدني 0 محمد إياد فايز الداية.782
 غزة الزيتون قرب حسن البنا غزة 09-01-06 مدني 34 رغدة فايز مصباح الداية.783
 غزة الزيتون قرب حسن البنا غزة 09-01-06 مدني 28 تزال إسماعيل محمد الداية.784
 غزة الزيتون قرب مسجد حسن البنا غزة 09-01-06 مدني 6 أماني محمد فايز الداية.785
 جباليا الفالوجا.م شمال غزة 09-01-06 مدني 17 حذيفة جهاد خالد الكحلوت.786
 ابوراشدبالقرب من - معسكر جباليا شمال غزة 09-01-06 مدني 54 اسماعيل محمد محمود  ابوناصر.787
 في المنزل شمال غزة 09-01-06 مدني 21 عبدالرحمن صالح عبدالحميد ياسين.788
 دوار الفاخورة شمال غزة 09-01-06 مدني 37 مفيد فتحي عبداهللا ابوسعده.789
 1بلوك -جباليا.م شمال غزة 09-01-06 مدني 60 هيجر اسماعيل يوسف انصيو.790
 غزة الزيتون قرب حسن البنا غزة 09-01-06 مدني 22 رضوان فايز مصباح الداية.791
 مخيم جباليا الفاخورة شمال غزة 09-01-06 مدني 46 رحاب عبد المنعم رمضان عوض.792
 غزة مخيم الشاطئ غزة 09-01-06 مدني 25 محمد آمال محمد مقداد.793
 الفاخورة-جباليا.م شمال غزة 09-01-06 مدني 28 محمد رمضان محمد الدبس.794
 قرب المنزل 4جباليا بولك .م شمال غزة 09-01-06 مدني 6 شهد حسين نظمي سلطان.795
 2بلوك -جباليا.م شمال غزة 09-01-06 مدني 74 خديجة عبد الرازق عبد الفتاح زملط.796
 غزة التفاح غزة 09-01-06 مدني 25 محمد مروان محمود عابد.797
 البنا غزة الزيتون قرب مسجد حسن غزة 09-01-06 مدني 24 صابرين فايز مصباح الداية.798
 غزة التفاح غزة 09-01-06 مدني 19 زاهر محمد محمود عابد.799
 غزة الزيتون قرب مسجد حسن البنا غزة 09-01-06 مدني 6 أالء اياد فايز الداية.800
 غزة الزيتون  قرب صالة النجوم غزة 09-01-06 مدني 62 حسين خليل حسين عرفات.801
 الزيتون قرب مسجد حسن البنا غزة غزة 09-01-06 مدني 5 قمر محمد فايز الداية.802
 غزة الزيتون قرب حسن البنا غزة 09-01-06 مدني 0 سلسبيل رامز فايز الداية.803
 غزة الزيتون قرب حسن البنا غزة 09-01-06 مدني 1 براء رامز فايز الداية.804
 غزة الزيتون قرب مسجد حسن البنا غزة 09-01-06 مدني 60 فايز مصباح هاشم الداية.805
 جباليا السكة.م شمال غزة 09-01-07 مدني 85 محمد احمد ابو رآبهمحمد .806
 بالقرب من مسجد القسام/مشروع بيت الهيا  شمال غزة 09-01-07 مدني 13 حبيب خالد اسماعيل الكحلوت.807
 بالقرب من مسجد  القسام- مشروع بيت الهيا شمال غزة 09-01-07 مدني 14 محمد خالد اسماعيل الكحلوت.808
 غزة جبل الريس غزة 09-01-07 مقاوم 23 سالمة محمد حمادةمحمود .809
 الزيتون بالقرب من مطعم شعفوط-غزة غزة 09-01-07 مقاوم 34 معين اآرم احمد سلمي.810
 العطاطرة-بيت الهيا شمال غزة 09-01-07 مقاوم 18 عبدالكريم شفيق حسين حسان.811
 بالقرب من القسام- في مشروع بيت الهيا شمال غزة 09-01-07 مدني 43 خالد اسماعيل محمد الكحلوت.812
 مشروع بيت الهيا شمال غزة 09-01-07 مدني 11 توفيق خالد اسماعيل الكحلوت.813
 غزة التفاح قرب مسجد المحطة غزة 09-01-07 مدني 42 حاتم وليد سالم غزال.814
 مشروع بيت الهيا-بيت الهيا شمال غزة 09-01-07 مدني 19 حسن خليل احمد الكحلوت.815
 2بلوك -جباليا.م شمال غزة 09-01-07 مدني 50 تيسير محمد عبد العزيز زملط.816
 غزة الزيتون قرب مطعم شعفوط غزة 09-01-07 مقاوم 18 محمود أسعد محمد فتوح.817
 عزبة عبد ربه شمال غزة 09-01-07 مدني 72 بدر محمد موسى أبو راشد.818
 مغادرته المنزل في الشارع حي االمل اثناء شمال غزة 09-01-07 مدني 11 حسام رائد رجب صبح.819
 مقابل جبل الريس شمال غزة 09-01-07 مقاوم 24 أحمد أديب فرج جنيد.820
 دائرة الجوازات-غزة غزة 09-01-07 مدني 21 ايهاب عصام رجب الحرازين.821
 بيت الهيا االسراء قرب المنزل شمال غزة 09-01-07 مدني 30 محمد عليان عبد الرحمن األشقر.822
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 بيت الهيا االسراء قرب منزله شمال غزة 09-01-07 مدني 24 إحسان عليان عبد الرحمن األشقر.823
 بيت الهيا االسراء قرب منزله شمال غزة 09-01-07 مدني 31 حازم عليان عبد الرحمن األشقر.824
 الزيتون بجوار مسجد عليين غزة 09-01-07 مقاوم 19 احمد صالح علي حواس.825
 الزيتون بجوار مسجد عليين غزة 09-01-07 مدني 25 دياب عزمي محمد إبراهيم.826
 غزة الزيتون شارع فتوح غزة 09-01-07 مدني 25 عبد الرحمن جميل أحمد بدوي.827
 غزة الزيتون شارع فتوح غزة 09-01-07 مدني 17 محمد ماهر نمر بدوي.828
 فتوحغزة الزيتون شارع  غزة 09-01-07 مدني 11 رضوان محمد عبد الرحمن عاشور.829
 شارع فتوح -غزة الزيتون  غزة 09-01-07 مدني 10 عبد الرحمن محمد عبد الرحمن عاشور.830
 خانيونس المعسكر معمل الترتوري خانيونس 09-01-07 مدني 17 حسن راتب محمد سمعان.831
 خانيونس القرارة محيط مدرسة المعري خانيونس 09-01-07 مدني 75 أحمد مبارك حسين الشريحي.832

خانيونس مخيم خانيونس بالقرب من مصنع  خانيونس 09-01-07 مقاوم 22 حميد سالم أبو موسيسالم .833
 الترتوري

 حي العامودي بيت الهيا السالطين شمال غزة 09-01-07 مقاوم 55 محمد علي أحمد محمد السلطان.834
 جباليا دوار التوام شمال غزة 09-01-07 مقاوم 20 جهاد رشاد محمد العسلي.835
 3الوسطي مخيم البريج بلوك  دير البلح 09-01-07 مدني 26 محمد خميس عيسيهمام .836
 امام منزل عائلتها في عزبة عبد ربه شمال غزة 09-01-07 مدني 2 أمل خالد محمد منيب عبد ربه.837
 عزبة عبد ربه في البطن شمال غزة 09-01-07 مدني 9 سعاد خالد محمد منيب عبد ربه.838
 محافظة الوسطي المغراقة مسجد السقا غزة 09-01-07 مدني 46 عطا حسن عارف عزام.839
 محافظة الوسطي المغراقة مسجد السقا غزة 09-01-07 مدني 13 محمد عطا حسن عزام.840
 محافظة الوسطي المغراقة المسجد السقا غزة 09-01-07 مدني 1 حسن عطا حسن عزام.841
 قرب مسجد المرابطين - السالم حي  - رفح  رفح 09-01-07 مدني 56 سالم حرب حماد البنش.842
 3الوسطي البريج بلوك  دير البلح 09-01-07 مدني 21 أحمد يوسف محمد حسين.843
 مستشفي البنك االهلي المصري دير البلح 09-01-07 مدني 7 أنس عارف عارف برآة.844
 بيت حانون العزبة شمال غزة 09-01-07 مدني 21 وفاء نبيل علي أبو جراد.845
 الشيخ رضوان تقاطع الجالء غزة 09-01-07 مدني 26 اسبيرو سابانسيم سالمة .846
 قرب شارع مرور الشيخ رضوان غزة 09-01-07 مدني 17 محمود زآي عيسي حميد.847
 اشارة مرور الشيخ رضوان قرب مسجد التقوي غزة 09-01-07 مدني 17 مصطفي رشاد فضل الخالدي.848
 الشيخ رضوان بجوار مسجد التقوي غزة 09-01-07 مدني 14 عبد اهللا جهاد حسين جودة.849
 غزة الزيتون بالقرب من سوق السيارات غزة 09-01-07 مدني 81 حسن سالم ناجي الهواري.850
 بيت الهيا العطاطرة شمال غزة 09-01-07 مقاوم 19 بالل عبد علي الحاج علي.851
 القرارة شرق خانيو نس خانيونس 09-01-07 مدني 23 مأثر محمد سالم أبو زنيد.852
 بالقرب من معمل حسنين-شارع البلتاجي-غزة  غزة 09-01-07 مقاوم 21 ماجد صبحي رمضان مشتهى.853
 غزة الشيخ رضوان غزة 09-01-07 مدني 15 محمد فريد أحمد المعصوابي.854
 بالقرب من االدارة المدنية-شمال غزة غزة 09-01-08 مدني 25 بسام شعبان ابراهيم قوتة.855
 منزله شارع الجمعية بيت الهيا شمال غزة 09-01-08 مدني 7 الدحنونعبداهللا معتز محمد .856
 شارع السكة شرق جباليا شمال غزة 09-01-08 مقاوم 16 نادر بسام إبراهيم قدورة.857
 مسجد إ براهيم المقادمة 8مخيم جباليا بلوك  شمال غزة 09-01-08 مقاوم 23 يوسف زياد أحمد زقوت.858
 2غزة تل الهوى برج االطباء  غزة 09-01-08 مدني 58 رقية محمد محمد أبو النجا.859
 غزة الزيتون قرب مرآز الشجاعية غزة 09-01-08 مدني 34 راوية رجب أحمد عوض.860
 غزة شارع القرم حي السالم غزة 09-01-08 مدني 77 زينب محمد عبد اهللا المطوم.861
 موجود بداخل جنودهروب من منزل  غزة 09-01-08 مدني 31 إياد عزات علي السموني.862
 شارع صالح الدين - الزيتون  -غزة غزة 09-01-08 مدني 14 إبراهيم معين العبد جحا.863
 بيت حانون عزبة بيت حانون العزبة شمال غزة 09-01-08 مدني 16 اسالم جابر عرفات عبد الدايم.864
 ملعب أبو فراسحي أبو دقة مقابل  خانيونس 09-01-08 مدني 56 إبراهيم محمد ابراهيم أبو طير.865
 عبسان الكبيرة حي أبو دقة خانيونس 09-01-08 مدني 15 إبراهيم أآرم ابراهيم أبو دقة.866
 عبسان الكبيرة بالقرب من المنزل خانيونس 09-01-08 مدني 9 محمد أآرم إبراهيم أبو دقة.867
 بيت حانون حي األمل شمال غزة 09-01-08 مقاوم 22 طارق محمد نمر أبو عمشة.868
 بيت حانون حي األمل شمال غزة 09-01-08 مدني 42 أحمد حسين نشوانجمال .869
 النصيرات المخيم الجديد - الوسطي  دير البلح 09-01-08 مقاوم 20 عمرو محمد عبد اهللا نصار.870
 13الوسطي مدينة الزهزاء برج  غزة 09-01-08 مدني 9 عامر ابراهيم خليل بعلوشة.871
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 دير البلح وادي السلقا دير البلح 09-01-08 مدني 19 عمر علي حماد أبو مغصيب.872
 الوسطي دير البلح وداي السلقا دير البلح 09-01-08 مقاوم 21 فوزي محمود سلمان ابو العراج.873
 خانيونس بالقرب من مجمع االجهزة االمنية خانيونس 09-01-08 مقاوم 29 سلمان فهمي حسن األسطل.874

خانيونس مصنع أبو رزق قرب مجمع االجهزة  خانيونس 09-01-08 مقاوم 27 أحمد محمد محمود األسطل.875
 االمنية

 2خانيونس القرارة شارع رقم  خانيونس 09-01-08 مقاوم 21 جمال حسين مسلم السميري.876
 خانيونس القرارة منطقة العمري خانيونس 09-01-08 مدني 56 جهاد عواد عودة أبو مضيف.877
 القرارة حي أبو صليب خانيونس 09-01-08 مدني 31 فاتن عبد العزيز سليم زنيد.878
 خانيونس القرارة منطقة السموني خانيونس 09-01-08 مدني 50 حامد محي الدين حسن السميري.879
 خانيونس القرارة بالقرب من المغري خانيونس 09-01-08 مدني 66 عطوة عواد عودة أبو مضيف.880

الزيتون المصلين بجوار مسجد علي بن ابي  غزة 09-01-08 مقاوم 31 أسعد محمد أسعد الجملة.881
 طالب

 غزة الشجاعية شارع نظير غزة 09-01-08 مدني 22 عالء محمد شحدة ضهير.882
 غزة الشجاعية شارع نظير غزة 09-01-08 مدني 20 باسم محمد شحدة ضهير.883
 قرب الوآالةبيت حانون عزبة بيت حانون  شمال غزة 09-01-08 مدني 5 بسمة ياسر عبد ربه الجيالوي.884

الزيتون دوار عسقولة بجوار مسجد االمام  غزة 09-01-08 مدني 16 محمد خضر عبد رجب.885
 الشافعي

 مقابل منزل ابوالجديان- مشروع بيت الهيا شمال غزة 09-01-08 مدني 6 براء اياد سميح شلحة.886
 بيت الهيا شارع المقبرة شمال غزة 09-01-08 مدني 15 محمد جابر محمد عليان.887
 بالقرب من القسام- مشروع بيت الهيا شمال غزة 09-01-08 مدني 17 اسامة سعيد محمد لبد.888
 جباليا.م- امام منزل-حي البساتين شمال غزة 09-01-08 مدني 49 ربيع مصباح محمود  العريني.889
 تل الهوى قرب الوقائي سابقا غزة 09-01-08 مدني 32 ايهاب جمال حسن الوحيدي.890
 مشروع بيت الهيا-خلف مسجد القسام شمال غزة 09-01-08 مقاوم 20 حسن عودةعبدالناصر خليل .891

بجوار مسجد عز الدين (مشروع بيت الهيا  شمال غزة 09-01-08 مقاوم 23 انور جبر عبدالحفيظ ابوسالم.892
 )القسام

 مشروع بيت الهيا-بيت الهيا شمال غزة 09-01-08 مقاوم 25 محمد نافذ ذيب الهندي.893
 )القسام(مشروع بيت الهيا  شمال غزة 09-01-08 شرطي 27 احمد الملفوح رائد نافذ.894
 بيت الهيا الغبو ن حي االمل في المنزل شمال غزة 09-01-08 مدني 30 انجود رجب سويلم غبن.895
 غزة التفاح شارع الجرو غزة 09-01-08 مدني 36 إلينا فالديمير يوسف الجرو.896
 غزة التفاح شارع الجرو غزة 09-01-08 مدني 1 يوسف عوني عبد الرحيم الجرو.897
 الزيتون منطقة مسجد علي بن أبي طالب غزة 09-01-08 مدني 18 أشرف حسن سلمان آالي.898
 غزة مخيم الشاطئ قرب مدرسة أبو عاصي غزة 09-01-09 مدني 34 جواد محمود محمد الهسي.899
 القصاصحي - جباليا شمال غزة 09-01-09 مدني 19 سمية جمعة سعيد سعد.900
 غزة الشجاعية شارع المنطار الجنوبي غزة 09-01-09 مقاوم 29 رامز محمود آامل أبو الخير.901
 غزة الزيتون قرب مطعم شعفوط غزة 09-01-09 مقاوم 30 محمد عثمان خليل اشتيوي.902
 حي القصاص- جباليا شمال غزة 09-01-09 مدني 42 فاطمة سعيد مصطفى سعد.903
 غزة الشجاعية شارع نظير غزة 09-01-09 مدني 23 رشيد حمدان شحدة ضهير.904
 غزة الزيتون قرب مسجد علي بن ابي طالب غزة 09-01-09 مدني 25 عالء حماد محمود مرتجى.905
 مسجد الرباط- بيت الهيا-شمال غزة شمال غزة 09-01-09 مدني 1 روال فايز نور صالحة.906
 الصبرة بالقرب من مسجد ابو بكر الصديقغزة  غزة 09-01-09 مدني 17 اسماعيل أيمن جميل ياسين.907
 منطقة الرباط-بيت الهيا شمال غزة 09-01-09 مدني 34 رندة فايز محمد صالحة.908
 مسجد الرباط-المشروع - بيت الهيا-شمال غزة شمال غزة 09-01-09 مدني 11 رنا فايز نور صالحة.909
 منطقة الرباط-الهيابيت  شمال غزة 09-01-09 مدني 4 بهاء الدين فايز نور صالحة.910
 بيت الهيا بالقرب من مسجد الرباط شمال غزة 09-01-09 مدني 13 ضياء الدين فايز نور صالحة.911
 تل الزعتر- مخيم جباليا شمال غزة 09-01-09 مدني 10 فاطمة رائد زآي جاد اهللا.912
 طالبالزيتون بجوار مسجد علي بن ابي  غزة 09-01-09 مقاوم 23 بهاء زآي عنتر اسليم.913
 قرب الشهداء الستة- بلوك  - مخيم جباليا شمال غزة 09-01-09 مدني 23 تامر جمال محمود ابو اهليل.914
 جباليا شارع غزة القديم شمال غزة 09-01-09 مدني 22 هشام محمود ذيب منصور سنان.915
 نيتست سابقاقرية ام النصر في مستوطنة  شمال غزة 09-01-09 مدني 17 احمد ابراهيم سليم ابوقليق.916
 بيت حانون حي االمل المنزل شمال غزة 09-01-09 مدني 15 ناريمان أحمد عبد الكريم أبو عودة.917
 بالقرب من مخبز اليازجي - حي الزيتون -غزة  غزة 09-01-09 مدني 28 حازم خالد محمود عياد.918
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مسجد صالح غزة التفاح شارع النخل قرب  غزة 09-01-09 مدني 36 عماد سليم محمد الكيال.919
 شحادة

 جباليا البلد شارع الشهيد فؤاد ابو الفتح - جباليا  شمال غزة 09-01-09 مدني 12 محمد عاطف محمد أبو الحسني.920
 بيت الهيا مشروع بيت الهيا منطقة الرباط شمال غزة 09-01-09 مدني 21 فاطمة فايز محمد الحو.921
 بالقر ب من مرآز التعليم والثقافة -النصيرات البلحدير  09-01-09 مقاوم 24 ابراهيم محمد أحمد وشاح.922
 حي القرعان - الزوايدة - الوسطي  دير البلح 09-01-09 مدني 15 صهيب محمد ابراهيم القرعان.923
 حارة القرعان -الزوايدة- الوسطي  دير البلح 09-01-09 مدني 40 محمد حسين نصر القرعان.924
 حي القرعان - الزوايدة - الوسطي  دير البلح 09-01-09 مدني 55 محمد ابراهيم خليل القرعان.925
 الزوايدة حي القرعان - الوسطي  دير البلح 09-01-09 مدني 16 وداد محمد ابراهيم القرعان.926
 طريق البحر -الزوايدة - دير البلح دير البلح 09-01-09 مدني 25 باسم ابراهيم حسين نصر نصار القرعان.927
 حارة القرعان -غرب الزوايدة  - الوسطي  دير البلح 09-01-09 مدني 21 رياض يحيى محمد القرعان.928
 غرب الزوايدة - الوسطي  دير البلح 09-01-09 مدني 32 إياد صابر حسن نصار القرعان.929
 الوسطي دير البلح 09-01-09 مدني 22 حسام إبراهيم مطير نصار القرعان.930
 أمام  بيته دير البلح 09-01-09 مدني 24 ابراهيم رشيد عبد الغني قويدر.931
 جباليا السكة شمال غزة 09-01-09 مدني 60 إبراهيم محمد مصطفي أبو حميدان.932
 شرق منطقة التعلم -بيت ال هيا شمال غزة 09-01-09 مدني 58 حليمة اسماعيل ابراهيم صالح.933
 في المنزلبيت ال هيا شرق منطقة التعليم  شمال غزة 09-01-09 مدني 65 محمد مبارك العبد صالح.934
 شارع غزة القديم/ البلد   - جباليا  شمال غزة 09-01-09 مدني 11 آالء أحمد فتحي جابر.935
 التفاح مفترق القرم غزة 09-01-09 مدني 30 أحمد محمد عودة الكرد.936
 منزل عزبة عبد ربة شمال غزة 09-01-09 مدني 63 مصباح أيوب ابراهيم أيوب.937
 عزبة عبد ربة شمال غزة 09-01-09 مدني 61 حليمة محمد حسن بدوان.938
 )الجوازات(مدينة عرفات للشرطة -غزة  غزة 09-01-09 مدني 22 شعبان محمد شعبان مشتهى.939
 غزة الشيخ رضوان الجالء غزة 09-01-10 مدني 20 أحمد صبحي خلف أهل.940
 غزة تل الهوى غزة 09-01-10 مدني 22 دعاء هاشم عبد اهللا العشي.941
 غزة مخيم الشاطئ دوار ابو عاصي غزة 09-01-10 مقاوم 22 شمس عمر خميس عمر.942
 غزة التفاح بالقرب من مدرسة عبدالفتاح حمود غزة 09-01-10 مدني 4 عبد الرحمن أحمد عبد اهللا حبوش.943
 غزة الرمال بالقرب من مدرسة حطين غزة 09-01-10 مدني 25 امير يوسف محمود المنسي.944
 مفترق الجسر- شارع االول-الشيخ رضوان  غزة 09-01-10 مدني 18 يونس محمد احمد حمد.945
 الشيخ رضوان ميدان الشهداء غزة 09-01-10 مدني 28 مازن سعيد محمد أبو مطر.946
 منزلها عزبة عبد ربة شمال غزة 09-01-10 مدني 77 حليمة محمد محمد صيام.947
 برج السلطانجباليا بالقرب من  شمال غزة 09-01-10 مقاوم 29 شادي فتحي أحمد جنيد.948
 جباليا البلد بالقرب من برج السلطان شمال غزة 09-01-10 مدني 15 عامر آمال علي الندر.949
 جباليا البلد بالقرب من برج السلطان شمال غزة 09-01-10 مدني 10 علي آمال علي الندر.950
 بلدة خزاعةحي قديح في  -خان يونس  خانيونس 09-01-10 مدني 41 حنان فتحي عبد الغني النجار.951
 شرق السكة -شعشاعة - جباليا شمال غزة 09-01-10 مدني 40 فرح عسلية" محمد غالي"إبراهيم .952
 أمام منزلة شارع المحكمة شمال غزة 09-01-10 مدني 32 سامي محمد أحمد صالح.953
 حي الشيخ رضوان الشارع الثاني غزة 09-01-10 مدني 51 سعيد محمد يوسف أبو مطر.954
 جباليا شعشاعة شرق السكة شمال غزة 09-01-10 مدني 37 غالي فرح عسليةداوود محمد .955
 بجوار البيت في الشارع شمال غزة 09-01-10 مدني 10 غنيمة سلطان فوزي محمد حالوة.956
 الوسطي النصيرات المخيم الجديد دير البلح 09-01-10 مدني 82 فاطمة محمد أحمد طبيل.957
 خربة العدس شارع حنين مقابل القنصلية - رفح رفح 09-01-10 مقاوم 21 أحمد جمعة سليمان الشاعر.958
 5النصيرات برج النوري مخيم  دير البلح 09-01-10 مدني 16 عز الدين عيسي عوض البرس.959
 حي المخيمات يبنا - رفح رفح 09-01-10 مقاوم 27 شحدة فتحي شحدة الكرد.960
 غزة الزيتون بالقرب من سوق السيارات شمال غزة 09-01-10 مدني 15 عبد الرحمن احمد عبد ربه العطاونة.961
 بيت الهيا السالطين شمال غزة 09-01-10 مقاوم 32 أسامة محمد أحمد جمعة.962
 ارض المصدر 7الوسطي البريج بلوك  دير البلح 09-01-10 مقاوم 22 حسن محمد محمود حرب.963
 الزيتون منطقة طوطح بجوار منزل عاشور غزة 09-01-10 مدني 22 عطا آمال عبد الرحمن الدحدوح.964
 العطاطرة االمريكية قرب المنزل -بيت الهيا شمال غزة 09-01-10 مدني 41 صافية سالم حسين ارميالت.965
 في المنزل ابو نبيل الناعوق جباليا دوار الجرن شمال غزة 09-01-10 مدني 27 رجب محمود أحمد علوان.966
 بيت الهيا شارع الخزان شمال غزة 09-01-10 مدني 21 سلمانعبد المعطي راتب عبد المعطي .967
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 جباليا في المنزل أبو نبيل الناعون شمال غزة 09-01-10 مدني 62 محمد أحمد محمود عبد اهللا.968
 جباليا شارع عبد ربه شمال غزة 09-01-10 مدني 19 يسرى محمود جودت عبد ربه.969
 جباليا شارع المحكمة شمال غزة 09-01-10 مدني 19 محمد مصطفي ربحي عبد الخالق حسين.970
 بالقرب من القسام-مشروع بيت الهيا-بيت الهيا شمال غزة 09-01-10 مدني 12 بيان خالد ابراهيم خليف.971
 جباليا شارع عبد ربه شمال غزة 09-01-10 مدني 43 رندة جمال فرج عبد ربه.972
 حي القواسمة-الهيابيت  شمال غزة 09-01-10 مدني 18 محمد نافذ محمد الحلو.973
 حي القواسمة-بيت الهيا  شمال غزة 09-01-10 مدني 14 امينة نافذ محمد الحلو.974
 بيت الهيا حي االسراء شمال غزة 09-01-10 مقاوم 17 عمر خضر محمد جمعة.975
 قرب مسجد انصار-شارع البراوي-بيت الهيا شمال غزة 09-01-10 مدني 32 انعام عبد درويش بابا.976
 امام المنزل بالقرب من البقالة شمال غزة 09-01-10 مدني 25 عبد الحي جودت عبد ربهسفيان .977
 حي االسراء-بيت الهيا شمال غزة 09-01-10 مقاوم 24 احمد  ابراهيم احمد جمعة.978
 جباليا حي عبد ربه شارع المحكمة شمال غزة 09-01-10 مدني 38 رامز جمال فرج عبد ربه.979
 بيت الهيا شارع الخزان شمال غزة 09-01-10 مدني 23 رامي جمال رمضان سلمان.980
 8مسجد ابراهيم المقادمة بلوك  شمال غزة 09-01-10 مدني 24 أحمد حامد حسن أبو عيطة.981
 بيت الهيا  حارة الخزان شمال غزة 09-01-10 مدني 36 سامي عمر سعيد سلمان.982
 منزلهامام  غزة 09-01-10 مدني 25 طارق ابراهيم محمد أبو طبيخ.983
 غزة الشجاعية الترآمان غزة 09-01-10 مدني 31 سامي بشير العبد سعد.984
 غزة الشجاعية الترآمان غزة 09-01-10 مدني 23 عاهد آامل شحادة بنر.985
 شارع المحكمة شمال غزة 09-01-10 مدني 16 صامد محفوظ محمود عبد ربه.986
 بيت الهيا-منطقة الهوابر- بئر النعجة  شمال غزة 09-01-10 مدني 16 وسام ابراهيم مصباح نبهان.987
 السيفا- بيت الهيا-شمال غزة شمال غزة 09-01-11 مقاوم 46 اآرم خضر عبدالقادر معروف.988
 بيت الهيا الغبون شمال غزة 09-01-11 مدني 15 مها ياسر يوسف معروف.989
 الكرامة-جباليا-شمال غزة شمال غزة 09-01-11 مدني 39 ابراهيم محمد حسين خلف.990
 الفاخورة- 8بلوك- مخيم جباليا شمال غزة 09-01-11 مدني 33 )العمري(سعيد محمود حسن جابر .991
 بيت الهيا الغبون شمال غزة 09-01-11 مدني 14 عبد الرحمن محمد عطية غبن.992
 جباليا البلد شارع مسعود شمال غزة 09-01-11 مدني 12 امال نجيب محمد علوش.993
 مشروع بيت الهيا-بيت الهيا شمال غزة 09-01-11 مدني 82 مدهللا احمد محمد ابورآبة.994
 جباليا شارع الغباري شمال غزة 09-01-11 مدني 18 محمد عبد المعطي أحمد خضر.995
 بيت الهيا الغبون شمال غزة 09-01-11 مدني 16 سحر أحمد رمضان غبن.996
 غرب غزة تل الهوى شمال غزة 09-01-11 مقاوم 21 فتحي شيبوب أحمد الشنباري.997
 بيت الهيا االمل الغبون شمال غزة 09-01-11 مدني 10 هيثم ياسر يوسف معروف.998
 بيت الهيا الغبون شمال غزة 09-01-11 مدني 14 خولة أحمد رمضان غبن.999

 بيت الهيا شارع البراوي شمال غزة 09-01-11 مدني 21 امل احمد ياسين المدهون.1000
 جباليا شارع مسعود شمال غزة 09-01-11 مدني 0 تسنيم ياسر جابر الرفاتي.1001
 بيت الهيا شارع عباس قرب مدرسة الشيماء شمال غزة 09-01-11 مدني 14 فاطمة محمد رشدي معروف.1002
 جباليا مشروع عامر غرب ابراج الكرامة شمال غزة 09-01-11 مقاوم 20 إبراهيم عايش طه سليمان.1003
 مشروع عامر بمنزله جباليا شمال غزة 09-01-11 مدني 18 بالل يحيي محمد خلف.1004
 غزة الشجاعية شارع نظير غزة 09-01-11 مدني 35 منذر محمود محمد الجندي.1005
 غزة الشجاعية شارع نظير غزة 09-01-11 مدني 24 وجيه أحمد وصفي مشتهي.1006
 غزة الشجاعية شارع نظير غزة 09-01-11 مدني 20 إبراهيم محمود محمد الجندي.1007
 الشيخ عجلين بالقرب من مقبرة الشيخ عجلين غزة 09-01-11 مقاوم 34 عبد اهللا عرفات عيد شملخ.1008
 الشيخ عجلين مسجد أبو حنيفة غزة 09-01-11 مدني 15 محمد طلعت أسعد حمودة.1009
 الشيخ عجلين بجوار مسجد الشيخ عجلين غزة 09-01-11 مقاوم 19 مهند مازن جميل الناجي.1010
 مشروع عامر غرب ابراج الكرامة غزة شمال 09-01-11 مدني 77 جميلة حسن زيادة زيادة.1011
 بجوار المنزل مشروع عامر شمال غزة 09-01-11 مدني 19 صهيب عالء الدين فتحي بشير.1012
 مشروع عامر قرب ابراج الكرامة شمال غزة 09-01-11 مدني 41 عالء الدين فتحي صالح بشير.1013
 غرب ابراج الكرامةمشروع عامر  شمال غزة 09-01-11 مدني 42 لمياء حسين رشيد بشير.1014
 غزة الشجاعية قرب معبر نحل عوز رفح 09-01-11 مقاوم 19 حسين محمد أحمد الشاعر.1015
 بني سهيال الزنة خانيونس 09-01-11 مدني 19 عالء حامد محمد أبو جامع.1016
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 بني سهيال الزنة خانيونس 09-01-11 مدني 17 محمد يونس نصير أبو جامع.1017
 الشيخ عجلين بجوار ابراج الخولي غزة 09-01-11 مقاوم 20 رمزي رافع مطر ابو غنيمة.1018
 المنزل خلف مصنع ستار غزة 09-01-11 مدني 45 دالل عاشور أسعد حنونة.1019
 الشجاعية -غزة  رفح 09-01-11 مقاوم 21 منصور محمود منصور ماضي.1020
 حي خربة العدس - رفح رفح 09-01-11 مدني 24 محمد عبد اهللا محمد الشاعر.1021
 المغازي بلوك دير البلح 09-01-11 مدني 26 اسماعيل سليمان عبد الجواداسالم .1022
 عزبة عبد ربة - جباليا  شمال غزة 09-01-11 مدني 63 فتحي محمد عبد اهللا عبيد.1023
 جباليا البلد شرق عزبة عبد ربه شمال غزة 09-01-11 مدني 54 فاطمة محمود عبد اهللا عبيد.1024
 منزله - منطقة الجرن - جباليا شمال غزة 09-01-11 مدني 25 بهاء خالد عبد المنعم عابد.1025
 منطقة بني سهيال خانيونس 09-01-11 مدني 16 أسامة خالد حسين أبو رجيلة.1026
 شرق خان يونس - حي قديح خانيونس 09-01-11 مقاوم 24 نور محمد نور عميش.1027
 مسجد أبو حنيفةبجوار  -الشيخ عجلين  غزة 09-01-11 مقاوم 19 ابراهيم يوسف محمد حمدان.1028
 شارع يافا/ جباليا  شمال غزة 09-01-11 مدني 13 مصعب عبد المحسن علي خضر.1029
 مقبرة الشيخ عجلين غزة 09-01-11 مقاوم 19 عبد الرحمن توفيق مصطفي الكاشف.1030
 الشيخ عجلين بالقرب من مقبرة الشيخ عجلين غزة 09-01-11 مقاوم 23 علي اسحاق علي شملخ.1031
 شرق الشيخ عجلين غزة 09-01-11 مدني 22 علي شملخعصام اسحاق .1032
 بجوار مسجد الصابرين غزة 09-01-11 مدني 68 )1(محمد عبد طاهر الجلب .1033
 بجوار مسجد أبو حنيفة منطقة الشيخ عجلين غزة 09-01-11 مدني 2 فارس طلعت اسعد سعدي حمودة.1034
 الشيخ عجلينشرق مقبرة  غزة 09-01-11 مقاوم 23 محمد منصور شكري سعدة.1035
 الشيخ عجلين بجوار مسجد مصعب بن عمير غزة 09-01-11 مقاوم 21 محمو د أحمد عبد سعد شملخ.1036
 تل الهوى بجوار مسجد الهداية غزة 09-01-11 مقاوم 28 محمد خليل دياب التتر.1037

بجوار مسجد -شارع النزار-غزة الشجاعية غزة 09-01-12 مقاوم 22 محمد جمال شامخ نصار.1038
 السالم

 التوام-جباليا-شمال غزة غزة 09-01-12 مقاوم 20 خالد حسن احمد العابد.1039
 شمال غزة مشروع عامر غزة 09-01-12 مقاوم 21 حسان هشام هاشم السقا.1040
 غزة الرمال مدينة عرفات للشرطة الفلسطينية غزة 09-01-12 مدني 27 محمد معين عطا الكتناني.1041

غزة الزيتون بالقرب من مسجد علي بن ابي  غزة 09-01-12 مدني 21 محمد عدنان خلف الحداد.1042
 طالب

 غزة الزيتون بجوار مسجد علي بن أبي طالب غزة 09-01-12 مقاوم 29 عالء الدين منذر عبد الرؤوف عبد الشافي.1043
 جباليا عزبة عبد ربه شمال غزة 09-01-12 مدني 16 إياد طاهر أحمد شحادة.1044
 غزة التفاح بيارة المشهرواي شمال غزة 09-01-12 مدني 69 خضرعبد المجيد شحادة عبد الخالق .1045
 حي الزيتون  بالقرب من محطة دلول غزة 09-01-12 مدني 32 احسان فوزي نظمي النديم.1046
 م جباليا منطقة الخلفاء شمال غزة 09-01-12 مدني 1 فضل اهللا عماد حسان النجار.1047
 عزبة عبد ربة - جباليا  غزةشمال  09-01-12 مدني 92 مقبل عيدسالم جرابيع.1048
 م جباليا مشروع العلمي شمال غزة 09-01-12 مدني 11 نشأت رائد زآي الفيرى.1049
 م جباليا مشروع العلمي شمال غزة 09-01-12 مقاوم 43 عنان نمر شعبان منصور.1050
 الوسطي البريج بجانب عيادة الوآالة دير البلح 09-01-12 مدني 21 ناجي رمزي يوسف مصطفى.1051
 شارع أبو بكر الصديق - وسط البلد  - رفح رفح 09-01-12 مقاوم 18 محمد لطفي محمود الهور.1052
 وسط البلد شارع أبو بكر الصديق - رفح رفح 09-01-12 مقاوم 18 أحمد ابراهيم محمد أبو جزر.1053
 بالقرب من المسجد شمال غزة 09-01-12 مقاوم 24 يونس محمد يونس الشرباصي.1054
 الزيتون بجوار مسجد عليين من الجهة الشمالية غزة 09-01-12 مقاوم 19 حسانسعد محمد عبد اهللا .1055
 قرب مسجد على بن ابي طالب - الزيتون -غزة  غزة 09-01-12 مقاوم 16 محمود احمد فارس جحا.1056

الزيتون بجوار مسجد علي بن أبي طالب الجهة  غزة 09-01-12 مدني 27 شعبان عبد المولى شعبان الغرة.1057
 الشمالية

 الزيتون بجوار مسجد علي بن أبي طالب غزة 09-01-12 مدني 29 عاهد مازن عبد اهللا الغرة.1058
 غزة الشجاعية نهاية شارع النزاز غزة 09-01-12 مدني 41 جبر حسين علي حبيب.1059
 غزة الشجاعية نهاية شارع النزاز غزة 09-01-12 مقاوم 29 عيد عودة حسن الشندي.1060
 حي الزيتون قرب منتزة البلدية غزة 09-01-12 مدني 23 حاتم موسى ديب أبو دف.1061
 حي الزيتون قرب مسجد علي بن أبي طالب غزة 09-01-12 مدني 19 محمد حبيب دياب أبو لباد.1062
 التوام- جباليا شمال غزة 09-01-12 مدني 34 )جمعة(عفاف ربيع حسن النجار .1063
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 منطقة الفباري/ حمودة جباليابرج  شمال غزة 09-01-12 مدني 23 فريال آمال محمود البنا.1064
 بالقرب من برج السلطان- جباليا شمال غزة 09-01-12 مدني 28 عيسى عبد الرحيم محمد صالح.1065
 غزة ميدان فلسطين غزة 09-01-12 مدني 22 شريف سامي غالي أبو الخير.1066
 تل الهوى االبراج غزة 09-01-12 مقاوم 23 محمد ماهر محمد علي حرزاهللا.1067
 بجانب آلية المجتمع غزة 09-01-12 مقاوم 17 أسعد شحيبر ممدوح وليد.1068
 برج حمودة الطابق الخامس قرب منزلة شمال غزة 09-01-12 مدني 20 مصطفي جمعة إبراهيم الباشا.1069
 غزة مفترق الشرفا بالقرب من مسجد المحطة غزة 09-01-12 مقاوم 34 إياد زياد فارس جابر.1070
 غزة الشجاعية الترآمان غزة 09-01-12 مدني 21 عبد اهللا سعيد صالح العماوي.1071
 غزة ميدان فلسطين الساحة غزة 09-01-12 مدني 22 طارق فضل عبد اهللا جعفر.1072
 غزة الشجاعية شارع النزاز غزة 09-01-12 مدني 16 محمود جمال حسن محمدين.1073
 طالبالزيتون قرب مسجد علي بن ابي  غزة 09-01-12 مقاوم 19 أسامة أيوب يوسف الصيفي.1074

غزة التفاح دوار الشرفا بالقرب من مسجد  غزة 09-01-12 مدني 63 حسن محمد علي اشتيوي.1075
 المحطة

 غزة الزيتون خلف مسجد صالح الدين غزة 09-01-12 مدني 23 راجي رشدي محمد دلول.1076
 غزة الزتيون بالقرب من مسجد شهداء الزيتون غزة 09-01-12 مقاوم 35 أيمن فرج حبيب شلدان.1077
 الزيتون بجوار مسجد علي بن ابي طالب غزة 09-01-12 مقاوم 20 بالل محمد آامل ديبه.1078
 غزة الزيتون قرب مخبز اليازجي غزة 09-01-12 مدني 15 جهاد رشاد شعبان دلول.1079
 شارع المغاري- برج حمودة- جباليا شمال غزة 09-01-12 مدني 11 ّأيات آمال محمود البنا.1080
 تل الهوى امام مسجد البراء غزة 09-01-13 مقاوم 18 فتحي يوسف فتحي المزيني.1081
 غزة الزيتون قرب سوق السيارات غزة 09-01-13 مدني 30 يحيى جميل مصباح عياد.1082
 4بلوك -جباليا.م شمال غزة 09-01-13 مدني 13 عبد الرحمن ابراهيم توفيق جاب اهللا.1083
 فلسطين غزة ميدان غزة 09-01-13 مدني 22 خليل أحمد غالي أبو الخير.1084
 بالقرب من المقبرة-الفالوجا شمال غزة 09-01-13 مدني 6 قاسم طلعت جميل عبدالنبي.1085
 الفالوجا بالقرب من المقبرة شمال غزة 09-01-13 مدني 11 باسم طلعت جميل عبد النبي.1086
 بالقرب من المقبرة/الفالوجا شمال غزة 09-01-13 مدني 18 صدام جميل سليم عبد النبي.1087
 4بلوك -جباليا.م شمال غزة 09-01-13 مدني 13 محمد محمود جاب اهللامحمود .1088

بالقرب من مسجد ابوبكر - مشروع عامر شمال غزة 09-01-13 مقاوم 42 محمد حسن بدوي البراوي.1089
 الصديق

 بجوار الكلية مسجد البراء غزة 09-01-13 مدني 16 محمد نادر خليل أبو شعبان.1090
 بجوار آلية المجتمع غزة 09-01-13 مقاوم 20 رائد أحمد محمد الصفدي.1091
 شرق محطة الخزندار- جباليا شمال غزة 09-01-13 مقاوم 24 اسعد سعدي عبدالفتاح احمد.1092
 ارض عنان-بيت الهيا  -شمال غزة شمال غزة 09-01-13 مقاوم 22 حسن محمد محمد ابوزمر.1093
 مسعود جباليا شارع شمال غزة 09-01-13 مدني 8 هديل جبر ديب الرفاتي.1094
 حي الزيتون قرب مسجد الشافعي غزة 09-01-13 مدني 14 محمد عالء فالح السوافيري.1095

اصالن بالقرب من مدرسة تل  -بيت الهيا  شمال غزة 09-01-13 مدني 32 عز الدين علي محمد األشقر.1096
 الزعتر

مدرسة تل  اصالن بالقرب من -بيت الهيا شمال غزة 09-01-13 مدني 29 محمد عادل خليل األشقر.1097
 الزعتر

اصالن بالقرب من مدرسة تل  -بيت الهيا  شمال غزة 09-01-13 مدني 30 رامي محمود رجب القدرة.1098
 الزعتر

اصالن بالقرب من مدرسة تل  -بيت الهيا  شمال غزة 09-01-13 مقاوم 23 أمجد فضل عبد اهللا أبو ريان.1099
 الزعتر

اصالن بالقرب من مدرسة تل  -بيت الهيا  شمال غزة 09-01-13 مقاوم 25 هاني محمد عبد اهللا أبو ريان.1100
 الزعتر

بيت الهيا اصالن بالقر ب من مدرسة تل  شمال غزة 09-01-13 مقاوم 27 مراد رزق جميل طنبورة.1101
 الزعتر

اصالن بالقرب من مدرسة تل  -بيت الهيا  شمال غزة 09-01-13 مدني 22 أحمد محمد أيوب خلة.1102
 الزعتر

 مشروع عامر بالقرب من دوار القرم شمال غزة 09-01-13 مقاوم 24 علي الطناني علي محمد.1103
 خانيونس بني سهيال منقطة الزنة خانيونس 09-01-13 مدني 21 مؤمن أحمد جمعة السميري.1104
 المنزل خزاعة حي النجار خانيونس 09-01-13 مدني 15 أالء خالد خليل حمدان النجار.1105
 غزة  الزيتون قرب مسجد مصعب بن عمير غزة 09-01-13 مدني 17 فراس فايز آامل  ابوسمرة.1106
 قرب مسجد مصعب بن عمير - الزيتون -غزة  غزة 09-01-13 مدني 17 )أبو سمرة(نبيل آمال محمد مخراق .1107
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 خانيونس حي البيوك خانيونس 09-01-13 مدني 47 محمود سعيد محمد الشاعر.1108
 بني سهيال الزنة خانيونس 09-01-13 مدني 20 رشا أحمد خليل السميري.1109
 جباليا مشروع عامر بالقرب من مسجد شمال غزة 09-01-13 مقاوم 34 نائل رجب محمد علي.1110
 جباليا حي عنان شمال غزة 09-01-13 مقاوم 25 مازن فايز محمد الشرباصي.1111
 جباليا ارض عنان مشروع عام شمال غزة 09-01-13 مقاوم 33 يوسف عمر محمد لبد.1112
 منطقة ابو حالوة -بلدة الشوآة  - رفح رفح 09-01-13 مقاوم 24 العزيز محمد أبو سنيمة منير عبد.1113
 بلدة الشوآة - رفح رفح 09-01-13 مقاوم 30 محمد عبد المعطي حمد أبو سنيمة.1114
 غزة الشجاعية شارع وادي العرايس غزة 09-01-13 مدني 16 يوسف محمد فؤاد الفراحتة.1115
 حي الزيتون وادي العرايس غزة 09-01-13 مدني 25 عمار فضل العبد سعد.1116
 وادي العرايس -حي الزيتون  غزة 09-01-13 مدني 14 مجدي ناهض حرب اسليم البسوس.1117
 غزة حي الزيتون وادي العرايس غزة 09-01-13 مدني 10 محمد مدحت حرب اسليم البسوس.1118
 شارع عزاتا - حي النجار -خزاعة خانيونس 09-01-13 مدني 47 روحية أحمد سليمان النجار.1119
 بالقرب من مسجد حمزة في خزاعة خانيونس 09-01-13 مدني 24 غسان إبراهيم محمود أبو زر.1120
 حي النجار -المنزل الواقع في خزاعة  خانيونس 09-01-13 مدني 75 خليل حمدان أحمد النجار.1121
 المنزلعبسان الكبيرة في  خانيونس 09-01-13 مدني 19 محمد زآي أحمد أبو عودة.1122
 حي قديح شرق خان يونس خزاعة خانيونس 09-01-13 مدني 18 سليمان جمعة إبراهيم عميش.1123
 حي النجار خزاعة شرق خان يونس خانيونس 09-01-13 مدني 56 محمود سليمان محمود النجار.1124
 شرق خان يونس - حي النجار  - خزاعة  خانيونس 09-01-13 مدني 27 أحمد جمعة أحمد جاموس.1125
 حي قديح شرق بلدة خزاعة خانيونس 09-01-13 مدني 29 عبد اهللا منسي قديحياسر .1126
 شرق خان يونس - خزاعة حي قديح خانيونس 09-01-13 مدني 14 محمد جميل عبد اهللا قديح.1127
 حي قديح -خزاعة -خان يونس  خانيونس 09-01-13 مدني 17 ممدوح مساعد محمد قديح.1128
 حي قديح شرق خان يونس خانيونس 09-01-13 مدني 21 عالء أحمد محمد أبور ريدة.1129
 بالقرب من منزله في حي الزيتون غزة 09-01-13 مدني 22 أشرف حمدي محمد عياد.1130
 جباليا مشروع عامر شمال غزة 09-01-13 مدني 17 مصطفي محمد ناصر العشي.1131
 غزة السوادانية ارض عنان غزة 09-01-13 مقاوم 20 محمد أسامة عبد الفتاح عقيالن.1132
 ارض المحاربين القدامي جباليا غزة 09-01-13 مقاوم 23 أحمد آمال حمادة الدلو.1133
 جباليا برج االندلس غزة 09-01-13 مدني 16 محمد ماهر أحمد الزيناتي.1134
 شمال غزة جباليا مشروع عامر غزة 09-01-13 مقاوم 19 محمد خليل إبراهيم أبو ليلة.1135
 مشروع عامر ارض عنان-شمال غزة شمال غزة 09-01-13 مقاوم 22 ابراهيم اسماعيل احمد دبابش.1136
 جباليا مشروع عامر غزة 09-01-13 مقاوم 21 آامل جميل آامل السرحي.1137
 الزيتون شارع الدحدوح بجوار مسجد علي غزة 09-01-13 مقاوم 36 حسن نعيم حسن أبو حصيرة.1138
 دار الشفاء بغزة غزة 09-01-14 مدني 58 حسن سالمة علي شمالي.1139
 غزة النصر ابراج المقوسي غزة 09-01-14 مدني 53 شادية أحمد حسين حسن.1140
 غزة الشيخ رضوان أبو االمين غزة 09-01-14 مدني 46 أسامة آايد محمد أبو جياب.1141
 5غزة مخيم الشاطئ بلوك  غزة 09-01-14 مدني 23 فادي حسن خضر حسنين.1142
 النصرغزة  غزة 09-01-14 مدني 7 محمد السيد محمد عكيلة.1143
 غزة النصر أبراج المقوسي غزة 09-01-14 مدني 64 خليل عبد جابر حسن.1144
 تل الهوى بجوار آلية المجتمع -غزة  غزة 09-01-14 مدني 42 فتحي داود عبد القرم.1145
 تل الهوى بالقرب من آلية المجتمع -غزة غزة 09-01-14 مدني 13 عالء فتحي داود القرم.1146
 تل الهوى بالقرب من آلية المجتمع غزة 09-01-14 مدني 15 عصمت فتحي داود القرم.1147
 شارع فايز الندر -جباليا البلد شمال غزة 09-01-14 مدني 3 عائشة ابراهيم السيد النجار.1148
 جباليا البلد شمال غزة 09-01-14 مدني 41 حنان شعبان عرابي النجار.1149
 جباليافي  شمال غزة 09-01-14 مدني 39 آفى محمد عبد الرحمن الندر.1150
 المغراقة بيارة خضر أبو آميل غزة 09-01-14 مدني 13 محمود خضر محمد أبو آميل.1151
 داخل المنزل منطقة المشتل برج الفيروز غزة 09-01-14 مدني 58 توفيق فارس شحادة شحادة.1152
 جباليا البلد شارع صالح دردونه شمال غزة 09-01-14 مدني 14 عبد الحكيم خضر محمد السلطان.1153
 بلدة النصرة - رفح  رفح 09-01-14 مقاوم 21 يوسف مصطفي حسن الكردي.1154
 بلدة النصرة - رفح رفح 09-01-14 مدني 44 أحمد محمد عبد ربة البلبيسي.1155
 جنوب مدرسة غسان آنفاني - بلدة نصر  - رفح رفح 09-01-14 مدني 22 عبد اهللا عبد الحميد حسان ابو معمر.1156
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 رفح بلدة النصر محيط مدرسة غسان آنفاني رفح 09-01-14 مقاوم 19 عثمان ابراهيم عطية ابو سنيمة.1157
 رفح بلدة النصر محيط مدرسة غسان آنفاني رفح 09-01-14 مقاوم 31 فارس محمد خليل عابدين.1158
 مشروع عامر الكرامة شمال غزة 09-01-14 مقاوم 24 محمد إبراهيم عبد الغفار جحجوح.1159
 بيت الهيا حي االسراء التوام شمال غزة 09-01-14 مقاوم 31 إياد شعبان إبراهيم المقوسي.1160

الوسطي شارع صالح الدين مدخل محطة  دير البلح 09-01-14 مقاوم 25 رمزي روحي خليل عوض.1161
 الكهرباء

 غزة التفاح بالقرب من منازل ال حسنين غزة 09-01-14 مدني 42 محمد شحادة علي أحمد.1162
 غزة التفاح شغف المبيض غزة 09-01-14 مدني 26 محمد وجيه محمد الرفاعي.1163
 دور االسي -التفاح الشغف غزة 09-01-14 مدني 12 خليل محمد موسى بهار.1164

الصبرة شارع صيدلية الصبرة شارع موسي  غزة 09-01-14 مدني 23 محمد عز الدين وحيد موسى.1165
 هاشم

متفرع من صيدلية  الصبرة شارع موسى هاشم غزة 09-01-14 مدني 15 نور عزالدين وحيد موسى.1166
 الصبرة

الصبرة شارع موسى هاشم متفرع من شارع  غزة 09-01-14 مدني 51 عز الدين وحيد محمد موسى.1167
 صيدلية  الصبرة

 الصبرة شارع موسى هاشم غزة 09-01-14 مدني 54 سميرة عفيف حسن موسى.1168

متفرع  من صيدلية الصبرة شارع موسى هاشم  غزة 09-01-14 مدني 28 وحيد عز الدين وحيد موسى.1169
 الصبرة

الصبرة شارع موسى هاشم متفرع من شارع  غزة 09-01-14 مدني 27 أحمد عز الدين وحيد موسى.1170
 صيدلية الصبرة

 غزة الشجاعية شارع النزاز بالقرب غزة 09-01-14 مدني 17 سامر محمد العبد أبو عصر.1171
 جبل الصوراني-التفاح-غزة غزة 09-01-14 مقاوم 23 تامر ابراهيم عطية ابو عصر.1172
 بالقرب من مسجد االستقامة بالقرارة خانيونس 09-01-14 مدني 13 عز الدين عادل خالد الفرا.1173
 غزة الشجاعية شارع النزاز غزة 09-01-14 مدني 16 همام محمد حسن الخضري.1174
 مؤسسة بيتناقرب -بيت الهيا شمال غزة 09-01-14 مدني 20 سيف الدين محمد  ابراهيم الفراني.1175
 المنزل جباليا البلد شارع غزة القديم شمال غزة 09-01-14 مدني 47 أحمد محمد عبد الرحمن البرش.1176
 بيت الهيا الغبون شمال غزة 09-01-14 مدني 37 رجاء محمد رمضان غبن.1177
 1مخيم جباليا بلوك  شمال غزة 09-01-14 مدني 19 أحمد محمود حسين الشافعي.1178

قرب مسجد الهدى - حي االسراء-بيت الهيا شمال غزة 09-01-14 مقاوم 20 دآة يوسف انور شعبان.1179
 والنور

 في المنزل التفاح دوار الشرفا غزة 09-01-14 مدني 18 جهاد عالء الدين عبد الرحمن العمصي.1180
 غزة التفاح منطقة الزرقاء غزة 09-01-14 مدني 17 سمير محمد آامل مقاط.1181
 17شارع - جباليا التوام شمال غزة 09-01-14 مقاوم 18 القمصانهيثم عدنان محمد ابو .1182
 غزة التفاح غزة 09-01-14 مدني 28 عبد القادر زنادة" محمد عمر"فادي .1183
 بالقرب من مسجد علي بن ابي طالب- الزيتون غزة 09-01-14 مقاوم 31 مازن اسعد سالم الضاش.1184
 بالقرب من مسجد الفاروق- الزيتون غزة 09-01-14 مقاوم 39 وليد حمودة محمد الزعبوط.1185
تل الهوى بجوار آلية المجمع من الجهة الشمالية غزة 09-01-14 مدني 26 توفيق حسن صالح الديري.1186
 تل الهوى بجوار بوابة آلية المجتمع غزة 09-01-14 مقاوم 19 محمود بكر محمود الزعبوط.1187
 حي االسراء/الهيا بيت شمال غزة 09-01-14 مقاوم 24 حمدي صالح محمد حمادة.1188
 شارع المجمع االسالمي مقابل شارع العزة غزة 09-01-15 مدني 19 محمود زهير عبد الحميد العلول.1189

تل الهوى مجمع االسالمي مقابل ديوان عبد  غزة 09-01-15 مقاوم 27 عاهد فايق عياش أبو عاصي.1190
 العال

 بجوار مسجد الرباط/الهيابيت  شمال غزة 09-01-15 مدني 0 هالة عصام أحمد المنيعي.1191
 شارع المجمع االسالمي مقابل شارع المقبرة غزة 09-01-15 مدني 21 أحمد زهير عبد الحميد العلول.1192
 شارع المجمع االسالمي مقابل شارع العزة غزة 09-01-15 مدني 23 محمد زهير عبد الحميد العلول.1193

شارع المجمع االسالمي مقابل شارع  -الصبرة غزة 09-01-15 مدني 26 رمضان عبدالحميد رمضان العلول.1194
 الغرة

 شارع المجمع االسالمي مقابل شارع الغرة غزة 09-01-15 مدني 48 زهير عبد الحميد رمضان العلول.1195
 الصبرة شارع المغربي خلف منزل دغمش غزة 09-01-15 مدني 18 حمدان جالل جميل دغمش.1196

الصبرة شارع دغمش متفرع من شارع  غزة 09-01-15 مقاوم 34 محمد فرج سعيد دغمش.1197
 المغربي

شارع اليرموك بجوار مصنع اسليم من الجهة  غزة 09-01-15 مدني 32 سماح عطية محمد صيام الخضري.1198
 الغربية
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 الرمال الجنوبي/بجوار مسجد الرحمة غزة 09-01-15 مدني 18 بالل مزين موسى شعبان.1199
 الصبرة شارع المغربي بجوار محطة دغمش غزة 09-01-15 مقاوم 17 تامر رياض إبراهيم فزع.1200

غزة تل الهوى شارع القاهرة بجوار مسجد  غزة 09-01-15 مدني 40 منذر غالب حمدان دغمش.1201
 عمار بن ياسر

 تل الهوى/الرمال الجنوبي/شارع مسجد الرحمة غزة 09-01-15 مدني 20 احمد مزين موسى شعبان.1202

تل الهوى دوار وزارة االسرى الجامعة  غزة 09-01-15 مدني 13 أالء عدي سالمة الحداد.1203
 االسالمية

تل الهوى دوار وزارة االسرى الجامعة  غزة 09-01-15 مدني 44 إحسان محمد زآي الحداد.1204
 االسالمية

 تل الهوى دوار وزارة االسرى غزة 09-01-15 مدني 53 عدي سالمة يوسف الحداد.1205

تل الهوى بجوار وزارة االسرى الجامعة  غزة 09-01-15 مدني 22 حاتم عدي سالمة الحداد.1206
 االسالمية

 8شقة رقم -برج االشغال-تل الهوى-غزة  غزة 09-01-15 مدني 63 ليلى راشد وهدان ابو عقلين.1207

شارع الصناعة بجوار مسجد الرحمة من الجهة  غزة 09-01-15 مدني 22 حمدي إبراهيم حمد البنا.1208
 الجنوبية

 غزة تل الهوى مقابل منتدى برشلونة غزة 09-01-15 مدني 22 بنرمدحت عبد علي .1209
 التفاح الزرقة غزة 09-01-15 مدني 40 خضر عبد الغفار موسى الجدبة.1210
 التفاح منطقة الزرقة غزة 09-01-15 مقاوم 46 دياب عبد القادر رجب مقاط.1211
 النعجةبئر  - جباليا شمال غزة 09-01-15 مقاوم 20 اسامة جمال محمد عبيد.1212
 بجوار برج االسرى تل الهوى غزة 09-01-15 مقاوم 23 فريد حجازي محمد الحلو.1213
 الكرامة-جباليا-شمال غزة شمال غزة 09-01-15 مدني 34 عماد سعيد محمد النجار.1214
 غزة شارع الشعف بالقرب مسجد جعفر غزة 09-01-15 مقاوم 21 ياسر راشد حسين اسليم.1215
 الكرامة- جباليا  شمال غزة 09-01-15 مدني 26 عماد حسن محمد النجار.1216
 امام منزله شمال غزة 09-01-15 مدني 72 محمد محمد سالم الناعوق.1217
 جباليا البلد شارع القدس شمال غزة 09-01-15 مدني 53 عبد اللطيف محمد محمد السخلة.1218
 امام منزله شمال غزة 09-01-15 مدني 39 سميح محمد محمد الناعوق.1219
 قرب االتصاالت-الفالوجة شمال غزة 09-01-15 مدني 15 جبر ابوعيدةعيسى محمد .1220
 غزة الشجاعية بالقرب من مسجد البشير غزة 09-01-15 مدني 17 صائب نافذ شعبان البحطيطي.1221

غزة التفاح شغف المبيض بالقر من مسجد  غزة 09-01-15 مدني 22 رمضان شعبان البراوي الفالوجي.1222
 رياض الصاحية

 غزة الشجاعية بالقرب من مسجد البشير غزة 09-01-15 مدني 42 شعبان عمر البحطيطيفايز .1223
 غزة الشجاعية بالقرب من مسجد البشير غزة 09-01-15 مدني 28 احمد فايز شعبان البحطيطي.1224
 التفاح شغف المبيض بالقرب من مسجد البشير غزة 09-01-15 مدني 19 احمد  عطا موسى الكتناني.1225
 غزة التفاح الشعف بالقرب من مسجد غزة 09-01-15 مقاوم 32 درويش عمارة أيمن محمد.1226
 شارع الصناعة بجوار صيدلية ماجد- تل ا لهوى غزة 09-01-15 مقاوم 24 زآي رفيق جياب شحيبر.1227
 بجوار ديوان ابوشريعة- شارع المجمع االسالمي غزة 09-01-15 مدني 31 احمد ايوب عطا البيطار.1228

مخازن حسنين من الجهة الغربية - جبل الرئيس  غزة 09-01-15 مدني 25 حجاج مدحت فارس محمود.1229
 للمخازن

شغف المبيض بالقرب من مسجد - غزة التفاح غزة 09-01-15 مدني 18 سهيل يونس ابراهيم الصفدي.1230
 البشير

 جباليا شارع الشهيد فايز الندر شمال غزة 09-01-15 مدني 29 زايد محمد محمد جنيد.1231
 رفح طريق صالح الدين منقطة ابو الحصين دير البلح 09-01-15 مدني 36 محمد علي أبو جريررسمي .1232
 غزة التفاح منطقة الزرقاء غزة 09-01-15 مدني 26 عبد العظيم عادل ابراهيم الجدبة.1233
 غزة التفاح منطقة الزرقاء غزة 09-01-15 مدني 14 ياسمين عادل ابراهيم الجدبة.1234
 شارع صالح الدين منطقة ابو الحصين  - رفح دير البلح 09-01-15 مدني 26 ثابتأحمد فؤاد محمد .1235
 طريق صالح الدين - رفح دير البلح 09-01-15 مدني 44 مصطفي آامل أحمد برآة.1236
 عبسان الكبيرة حي أبو طير خانيونس 09-01-15 مدني 53 أآرم محمد مطر السيقلي.1237
 غزة التفاح سكة الزرقاء غزة 09-01-15 مدني 9 شيماء عادل ابراهيم الجدبة.1238
 خزاعة - خانيونس  خانيونس 09-01-15 مدني 21 ممدوح لطفي عبد أبو روك.1239
 بجوار مسجد األبرار - تل ا لهوى غزة 09-01-15 مقاوم 24 محمد نواف أحمد نعيم.1240
 القدس المفتوحةبيت الهيا  بالقرب من جامعة  شمال غزة 09-01-15 مدني 33 أمل عياد عودة ارميالت.1241
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 بيت الهيا  بالقرب من جامعة القدس شمال غزة 09-01-15 مدني 1 براء عطا حسن ارميالت.1242
 بيت الهيا غرب الشيخ زايد شمال غزة 09-01-15 مدني 15 صابرين عطا حسن ارميالت.1243
 المفتوحةبيت ال هيا مقابل جامعة القدس  شمال غزة 09-01-15 مدني 0 أريج عطا حسن ارميالت.1244
 بيت الهيا غرب الشيخ زايد شمال غزة 09-01-15 مدني 67 عائشة عياد عيد ارميالت.1245
 برج الكوثر -تل الهوى غزة 09-01-15 مقاوم 19 عبد اهللا نواف أحمد انعيم.1246
 داخل المنزل اخية الكائن في حي اليرموك غزة 09-01-15 مدني 49 سعيد محمد شعبان صيام.1247

داخل المنزل الكائي في حي الشيخ رضوان  غزة 09-01-15 مدني 7 اسليمحسام محمد شعبان .1248
 شارع اليرموك

 داخل المنزل حي الشيخ رضوان غزة 09-01-15 مدني 6 أحمد اسامة محمد قرطم.1249
 منزلها حي السالم القرم شمال غزة 09-01-15 مدني 60 نظيرة محمد خالد أبو الكأس.1250
 حي السالم القرم شمال غزة 09-01-15 مدني 62 رزق سليم حسن أبو الكأس.1251

داخل المنزل حي الشيخ رضوان شارع  غزة 09-01-15 مدني 21 ايمان عبد القادر جبريل اسليم.1252
 اليرموك

 حي الشيخ رضوان امتداد شارع اليرموك غزة 09-01-15 مدني 16 سحر علي شعبان اسليم.1253
 المنزل الشيخ رضوان  شارع اليرموكداخل  غزة 09-01-15 مدني 13 أحمد محمد شعبان اسليم.1254
 الشيخ رضوان شارع اليرموك/ داخل المنزل غزة 09-01-15 مدني 20 محمد نبيل شعبان اسليم.1255
 في المنزل في أبراج المقوسي النصر غزة 09-01-15 مدني 48 جمال طه محمد مغامس.1256
 المخابراتغزة النصر أبراج  غزة 09-01-15 مدني 16 محمد ماجد علي حسين.1257
 غزة شارع المخابرات ابراج المخابرات غزة 09-01-15 مدني 17 ثائر سهيل علي حسين.1258
 الشيخ رضوان شارع اليرموك غزة 09-01-15 مدني 21 محمد سعيد محمد صيام.1259
 بالقرب من برج االندلس-شمال غزة غزة 09-01-15 مقاوم 26 محمد عيسى احمد الشرافي.1260
 بالقرب من آلية المجتمع من الجهة الجنوبية غزة 09-01-15 مقاوم 17 عماد ماهر صالح فروانة.1261
 ش ابراج الكرامة- الكرامة غزة 09-01-15 مقاوم 23 عبدالرحمن خالد عبدالرحمن الصوري.1262
 غزة تل الهوى بجوار مسجد عمار ابن الياسر غزة 09-01-15 مدني 50 ماهر هاشم حمدان دغمش.1263
 شمال غزة السودانية غزة 09-01-15 مقاوم 26 يحيي محمود العبد القوقا.1264
 شمال غزة الكرامة غزة 09-01-15 مقاوم 22 أمير عزير محمود أبو ريالة.1265
 تل الهوى بالقر من مستشفى الهالل-غزة  غزة 09-01-15 مدني 8 حنين فضل محمد البطران.1266
 الرحمنتل الهوى بجوار مسجد  غزة 09-01-15 مقاوم 19 نعيم خضر أحمد سلمان.1267
 بالقرب من مدرسة يافا-شارع يافا-التفاح-غزة غزة 09-01-15 مدني 15 آريم مصباح محمد ابو سيدو.1268
 شارع اليرموك منزل أبو فتحي غزة 09-01-15 مدني 35 إياد محمد شعبان صيام.1269
 غزة قرب المجمع االسالمي الصبرة غزة 09-01-15 مدني 49 ماهر خالد جعفر البيك.1270
 تل الهوى بجوار منزل الشيخ احمد ياسين غزة 09-01-15 مدني 23 الحافظ يوسف عبد العال المحرمهيثم عبد .1271
 شارع اليرموك بجوار مصنع اسليم غزة 09-01-15 مدني 31 محمد اسماعيل محمود صيام.1272
 غزة الزيتون بالقرب من مسجد عليين غزة 09-01-15 مدني 53 اسعيد سلمان سعيد الرويضي.1273
 الزيتون بالقرب من مسجد الفاروق غزة 09-01-15 مدني 26 محمود الراعي) علي محمد(رياض.1274
 بيت الهيا العطاطرة شمال غزة 09-01-15 مقاوم 20 لؤي جبر عطا حسين.1275
 خانيونس الفخاري حي ابودقة خانيونس 09-01-16 مدني 25 حسام محمد علي أبو دقة.1276
 جباليا مشروع عامر شمال غزة 09-01-16 مقاوم 19 عبد الرحمن هيثم جودة زملط.1277
 تل الهوى بجوار مبنى الكلية المجتمع غزة 09-01-16 مقاوم 19 محمود خضر فضل أبو سالم.1278
 تل الهوى بجوار حذيفة برشلونه غزة 09-01-16 مقاوم 22 المعتز باهللا عببد زيدان دهمان.1279
 جباليا مشروع عامرشمال غزة  غزة 09-01-16 مقاوم 27 عادل صبري محمود أبو العون.1280
 غزة النفق غزة 09-01-16 مقاوم 28 بالل تيسير طه موسى.1281
 تمت االصابة داخل المنزل خلف آلية المجتمع غزة 09-01-16 مدني 16 عبد اهللا محمد عبد الجوجو.1282
 السودانية-غزة  غزة 09-01-16 مقاوم 18 عمار محمد احمد حسونة.1283
 جباليا زمو شارع صالح الدين شمال غزة 09-01-16 مدني 13 آية عز الدين محمد أبو العيش.1284
 جباليا زمو شارع صالح الدين شمال غزة 09-01-16 مدني 20 بيسان عز الدين محمد أبو العيش.1285
 دوار زمو شارع صالح الدين - جباليا  شمال غزة 09-01-16 مدني 14 ميار عز الدين محمد أبو العيش.1286
 شارع صالح الدين -القرم  - جباليا شمال غزة 09-01-16 مدني 16 العيشنور شهاب الدين محمد أبو .1287
 4دير البلح البريج  بلك  دير البلح 09-01-16 مدني 32 منال حسن علي البطران الشعراوي.1288
 دير البلح دير البلح 09-01-16 مدني 3 عز الدين عيسى عبد الهادي البطران.1289
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 دير البلح دير البلح 09-01-16 مدني 10 إيمان عيسي عبد الهادي موسي البطران.1290
 دير البلح دير البلح 09-01-16 مدني 6 بالل عيسي عبد الهادي موسي البطران.1291
 دير البلح دير البلح 09-01-16 مدني 10 إحسان عيسي عبد الهادي موسي البطران.1292
 دير البلح دير البلح 09-01-16 مدني 14 اسالم عيسي عبد الهادي موسي البطران.1293
 رفح بلدة النصر منطقة الحصينات رفح 09-01-16 مدني 20 أنور صالح ابراهيم ابو تيلخ.1294
 بلدة  النصر - رفح رفح 09-01-16 مقاوم 21 حمودة زايد أحمد ثابت.1295
 منطقة الحصينات- بلدة النصر  - رفح رفح 09-01-16 مدني 44 عطية طلب عبد ربة ابو الحصين.1296
 بالقرب من مسجد السقا -المغراقة غزة 09-01-16 مدني 89 نصار عبد المهدي نصار مطاوع.1297
 رفح حي الجنينة رفح 09-01-16 مدني 11 عيسي محمد عيادة ارميالت.1298
 جباليا الهوابر غرب مسجد ابو بكر شمال غزة 09-01-16 مدني 2 مالك سالمة عبد الحي ابو عيطة.1299
 جباليا حي الهوابر بالقرب من مدرسة الفاخورة شمال غزة 09-01-16 مدني 6 أنور سلمان رشدي ابو عيطة.1300
 جباليا حي الهوابر الفاخوري شمال غزة 09-01-16 مدني 15 أحمد سالمة عبد الحي ابو عيطة.1301
 غر ب الفاخورة حي الهوابر شمال غزة 09-01-16 مدني 50 زآية عبد الحي علي ابو عيطة.1302
 الزيتون شارع السكة في حي غزة 09-01-16 مدني 23 محمد سعدي سعيد عليوة.1303
 7الوسطي البريج بلوك  دير البلح 09-01-16 مدني 7 مهند عامر خليل الجديلي.1304
 الفخاري بالقرب من دوار سليم خانيونس 09-01-16 مدني 28 آساب محمد آساب شراب.1305
 خانيونس الفخاري دوار سليم خانيونس 09-01-16 مدني 17 إبراهيم محمد آساب شراب.1306
 حي االنصار رميضة خانيونس 09-01-16 مدني 47 حمدان أبو العالرأفت خليل .1307
 رمزون  عسقولة- الزيتون غزة 09-01-16 مدني 47 هاشم رباح محي الدين الحتو.1308
 تل الهوى بجوار برج االسرى -غزة  غزة 09-01-16 مقاوم 39 حسام حسن رجب الجماصي.1309
 مفترق التوام - جباليا  غزةشمال  09-01-16 مقاوم 17 عمر محمود رمضان المرنخ.1310
 غزة الشجاعية الترآمان غزة 09-01-16 مدني 17 أحمد عبد علي بنر.1311
 غزة التفاح شارع يافا بالقرب من دوار الشرفا غزة 09-01-16 مدني 23 نجاح عثمان مصطفي خاطر.1312
 غزة الشجاعية شارع بغداد غزة 09-01-16 مدني 35 فايز علي العبد بنر.1313
 غزة الشجاعية الترآمان مقابل مدرسة اللد غزة 09-01-16 مدني 21 منصور القرممحمد ياسر .1314
 غزة بالقرب من ميدان فلسطين غزة 09-01-16 مقاوم 40 نصر يوسف عبد الهادي الصيفي.1315
 غزة التفاح بيارة الشرفا غزة 09-01-16 مدني 13 )خضر(علي آمال خضر البراوي .1316
 غزة الشجاعية مقابل مدرسة اللد غزة 09-01-16 مدني 22 شادي عبد علي بنر.1317
 غزة الشجاعية الترآمان مقابل مدرسة اللد غزة 09-01-16 مدني 34 أشرف ربحي إبراهيم بنر.1318
 غزة الشجاعية مقابل مدرسة اللد غزة 09-01-16 مدني 48 عبد علي عبد بنر.1319
 جباليا البلد بالقرب من البنك االسالمي شمال غزة 09-01-16 مدني 6 روان اسماعيل محمد مهدي النجار.1320
 غزة الشجاعية مقابل مدرسة اللد غزة 09-01-16 مدني 33 عالء سعيد خميس مودد.1321
 غزة الشجاعية قرب مدرسة اللد غزة 09-01-16 مدني 51 صبحي محمد خميس مودد.1322
 الشجاعية قرب مدرسة اللد غزة 09-01-16 مدني 16 مصعب صبحي محمد مودد.1323
 الشجاعية قرب مدرسة اللد غزة 09-01-16 مدني 51 سعيد فرج شماليفايز .1324
 غزة التفاح مزوعة الشرفا غزة 09-01-16 مدني 20 أحمد منصور حسني حسونة.1325
 غزة شارع النفق غزة 09-01-17 مقاوم 24 أحمد عبد الحي حسن الصفدي.1326
 الهيا حي االسراء شرق النور والهدىبيت  شمال غزة 09-01-17 مدني 87 مريم عبد الرحمن شاآر أبو ضاهر.1327
 ابراج الكرامة شمال غزة 09-01-17 مقاوم 21 محمد زياد ابراهيم ابوعبدو.1328
 جباليا منطقة الفباري في بيت اخوة شمال غزة 09-01-17 مدني 51 نعيم محمد عبد شحادة.1329
 جباليا شارع الغباري شمال غزة 09-01-17 مدني 13 أنوار مروان فايق شحادة.1330
 جباليا البلد دوار الجرن في المنزل شمال غزة 09-01-17 مدني 3 فوزية فواز أحمد صالح.1331
 جباليا البلد دوار الجرن في المنزل شمال غزة 09-01-17 مدني 4 أحمد فواز أحمد صالح.1332
 الثالثيني ديوان شحيبر شارع شحيبر غزة 09-01-17 مدني 15 منير سامي أمين شحيبر.1333
 في البيت شمال غزة 09-01-17 مدني 2 الكفارنةأسيل منير مطر .1334

شارع بيت الهيا الغربي قرب مدرسة تل  شمال غزة 09-01-17 مقاوم 29 أسامة أحمد عبد اهللا خلة.1335
 الزعتر

 مشروع بيت الهيا المشترآة -بيت الهيا شمال غزة 09-01-17 مدني 3 محمد محمد شحدة األشقر.1336
 مشروع بيت الهيا مرآز ايواء شمال غزة 09-01-17 مدني 5 بالل محمد شحدة األشقر.1337
 مشروع عامر شمال غزة 09-01-17 مقاوم 22 نور الدين محمد جميل حمادة.1338
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حي الزيتون مقابل مسجد مصعب بن  -غزة  غزة 09-01-17 مقاوم 27 إبراهيم رفيق صابر أبو الخير.1339
 عمير

 الوسطي النصيرات المخيم البلح دير 09-01-17 مدني 17 محمد عبد اهللا سالمة أبو عطيوي.1340
 خلف مدرسة خليل النوباني -حي الزيتون  غزة 09-01-17 مدني 52 محمد صالح سعيد أبو دية.1341
 غزة ابراج المخابرات غزة 09-01-17 مقاوم 24 رامي ناهض محمد أبو عبيد.1342
 المقبرةبيت الهيا بالقرب من  شمال غزة 09-01-17 مقاوم 21 جبر محمد محمد الدواوسة.1343
 جباليا مشروع عامر غزة 09-01-17 مقاوم 22 مصعب محمد علي أبو العمرين.1344
 شمال غزة مشروع عامر أرض عنان شمال غزة 09-01-17 مقاوم 24 خالد حافظ خالد الترك.1345
 غزة الرمال بالقرب من فندق االمل غزة 09-01-18 مدني 16 جيهان سامي سعدي الحلو.1346
 السودانية ارض عنان غزة 09-01-18 مقاوم 21 محمد نصر هاشم التتر.1347
 شمال غزة بيت الهيا حي االسراء غزة 09-01-18 مدني 27 محمود حسين محمد مطر.1348
 غزة شارع القرم حي السالم غزة 09-01-18 مدني 24 محمد بشير محمد خضر.1349
 النجارحي  - أرض زراعية  خانيونس 09-01-18 مدني 23 ماهر  عبد العظيم يوسف أبو رجيلة.1350
 جباليا شارع الزاوية شمال غزة 09-01-18 مقاوم 19 حسين سعيد عبد اهللا الندر.1351
 جباليا مشروع عامر بالقربب من برج االندلس شمال غزة 09-01-18 مقاوم 20 محمود خضر عبد بحر.1352
 الشرقيةدير البلح الزوايدة السوارحة  دير البلح 09-01-18 مدني 16 محمد ماهر سياح أبو سويرح.1353
 عزبة عبد ربه جباليا شمال غزة 09-01-18 مقاوم 30 ياسر عبد الوهاب عكاشة.1354
 بيت الهيا العطاطرة شمال غزة 09-01-18 مقاوم 38 معين عطا محمد حسين.1355
 شرق بيت حانون منطقة أبو غزالة شمال غزة 09-01-18 مدني 10 أنعام رأفت عطا اهللا المصري.1356
 جباليا عزبة عبدربه شمال غزة 09-01-18 مقاوم 22 اياد حسن محمد عبيد.1357
 جباليا حي السالم شمال غزة 09-01-18 مقاوم 21 عبداهللا مالك محمد الحاج علي.1358
 جباليا عزبة عبد ربه شمال غزة 09-01-18 مقاوم 29 فايز أحمد محمد أبو وردة.1359
 السالم منطقة حي الزاويةجباليا حي  شمال غزة 09-01-18 مقاوم 18 جبريل عطية ابراهيم منصور.1360
 بيت الهيا االمل الغبون شمال غزة 09-01-18 مدني 69 محمد محمد حسين معروف.1361
 عزبة عبد ربه جباليا شمال غزة 09-01-18 مقاوم 30 محمد فريد محمد عبد اهللا.1362
 جباليا عزبة عبدربه شمال غزة 09-01-18 مقاوم 31 محمد عبداهللا محمد عبيد.1363
 في أخر شارع المصريين شمال غزة 09-01-18 مدني 35 سلمان المصريانتصار مزيد .1364
 جباليا عزبة عبد ربه شمال غزة 09-01-18 مقاوم 22 محمد ناهض محمد عبد ربه.1365
 عزبة عبد ربه شارع الزاوية شمال غزة 09-01-18 مقاوم 25 بالل صبحي محمد نبهان.1366
 جبل الكاشف شرق مخيم جباليا غزةشمال  09-01-18 مقاوم 25 عيسى أحمد محمد العطعوط.1367
 عزبة عبد ربه شمال غزة 09-01-18 مقاوم 31 إبراهيم أحمد عبد اهللا علوان.1368
 بيت الهيا السيفا منطقة ابو حليمة شمال غزة 09-01-18 مدني 69 غنيمة مسعود نمر أبوحليمة.1369
 تل الذهب-بيت الهيا شمال غزة 09-01-18 مدني 62 فاطمة عوض خليل غبن.1370
 2بلوك -جباليا.م شمال غزة 09-01-18 مقاوم 22 عدنان محمد عبداللطيف الشلفوح.1371
 غزة التفاح جبل الريس غزة 09-01-18 مقاوم 20 مؤمن موسى محمد الخزندار.1372
 عزبة عبدربه- جباليا شمال غزة 09-01-18 مقاوم 20 اياد خميس عبد البنا.1373
 سوق السيارات -غزة الزيتون  غزة 09-01-19 مدني 49 نعيم عارف حافظ اشتيوي.1374
 غزة الشجاعية بالقرب من روضة البشير غزة 09-01-19 مدني 42 جمال عطا محمد الحبشي.1375
 حي السالم- جباليا  شمال غزة 09-01-19 مقاوم 24 اياد عدلي رمضان النجار.1376
 جامعة االزهر بجوار- مسجد الشيخ زايد-غزة غزة 09-01-19 مدني 23 عالء الدين أشرف خالد ابو القمبز.1377
 النصيرات النادي االهلي امام المنزل دير البلح 09-01-19 مدني 6 عبد اهللا ناصر عبد اهللا السدودي.1378
 النصيرات المخيم الجديد - الوسطي  دير البلح 09-01-20 مقاوم 20 عماد عبد اهللا أحمد مقداد.1379
 الصورانيغزة التفاح شعف  غزة 09-01-20 مدني 10 شروق ناجي صبحي حسنين.1380
 شارع الصوراني -غزة التفاح الصوراني  غزة 09-01-20 مدني 8 عبداهللا ناجي صبحي حسنين.1381
 الزيتون بجوار مسجد علي بن أبي طالب غزة 09-01-20 مقاوم 17 تامر عمر إسماعيل اللوح.1382
 غزة منطقة الكرامة  غزة 09-01-20 مدني 22 خميس نمر عبد اللطيف زغرة.1383
 قرب شرآة االتصاالت الفالوحا -بيت الهيا  شمال غزة 09-01-22 مدني 54 علي أبو رياننعيم عبد اهللا .1384
 في المنزل -تل الزعتر - جباليا  شمال غزة 09-01-22 مدني 54 صبري محمد حسن سلمان.1385
 دير البلح المغراقة غرب التريس غزة 09-01-22 مدني 58 عيد عيادة سالم أبو ربيع.1386
 حي أبو روك شرق بلدة خزاعة خانيونس 09-01-23 مدني 16 أبو روكعبد اهللا محمد حمدان .1387
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 5غزة مخيم الشاطئ بلوك  غزة 09-01-23 مدني 14 مازن أحمد محمد مطر.1388
 جباليا حي الهوابر الفاخورة شمال غزة 09-01-24 مدني 19 آالء معين شفيق ديب.1389
 قرية الماللجة -في حي الزيتون غزة 09-01-25 مدني 0 نانسي سعيد محمد واآد.1390
 غزة مخيم الشاطئ البحر غزة 09-01-25 مدني 21 محمد محمود محمد جربوع.1391
 حارة البراوي-شارع المنشية-بيت الهيا شمال غزة 09-01-26 مدني 11 محمد يحيى سعيد البابا.1392
 عبسان الفراحين خانيونس 09-01-27 مدني 28 أنور زايد محمد البريم.1393
 جباليا في منزل ابونبيل الناعون شمال غزة 09-01-28 مدني 23 عبداهللافادي تيسير مصطفى .1394
 2مخيم جباليا بلوك  شمال غزة 09-01-28 مدني 3 سندس سعيد حسن أبو سلطان.1395
 شمال غزة مفترق زمو شمال غزة 09-01-29 مدني 36 أدهم خميس محمد نصير.1396
 تل الهوى- الرحمة شارع مسجد  غزة 09-01-31 مدني 22 محمد مزين موسى شعبان.1397
 الزيتون قرب مسجد الشافعي -غزة غزة 09-02-01 مدني 45 محمد فايز سعيد السوافيري.1398
 بيت الهيا الشارع العام شمال غزة 09-02-04 مقاوم 22 مثقال جمال عطا الرضيع.1399
 )4(برج السعادة-تل الهوى غزة 09-02-12 مدني 27 ناي فايز يوسف حسن.1400
 شرق بلدة خزاعة - حي النجار  خانيونس 09-02-14 مقاوم 18 ريدةنضال محمد حسن أبو .1401
 غزة الرمال شارع اليرموك غزة 09-02-24 مدني 16 عبداهللا نبيل شعبان اسليم.1402
 شارع البحر مفترق نيتساريم غزة 09-02-25 مدني 29 نهاد محمد فياض سعيد أبو آميل.1403
 في البيت غزةشمال  09-02-26 مدني 76 عاشور محمد سالمة سالمة.1404
 سكنة فدعوس-بيت الهيا شمال غزة 09-03-03 مدني 5 ديما سعيد أحمد الرحل.1405
 بيت الهيا بالقرب من مسجد النوبة شمال غزة 09-03-04 مدني 23 خالد حرب خالد شعالن.1406
  بيت الهيا السيفا شمال غزة 09-03-29 مدني 20 غادة رياض رجب أبو حليمة.1407
 منزله الكائن بشارع النزهة بجباليا البلد شمال غزة 09-04-16 مدني 0 أيهم آرم أآرم عيد.1408
 مخيم جباليا 2منزله بلوك  شمال غزة 09-06-05 مدني 10 محمد تيسير محمد زملط.1409
 الشارع العام/ مدينة الشيخ زايد  شمال غزة 09-06-14 مقاوم 26 ياسر عرفات سعيد شبير.1410

  

  مالحظة* 

 .آان ذلك نتيجة تأثرهم بجراح أصيبوا بها في عملية الرصاص المصبوب 18/01/2009تاريخ  آل الشهداء الذين توفوا بعد


