الرقم

قضاة محكمة العدل العليا

1

علي جميل مصطفى مهنا

2

هشام روبين عيسى حتو

3

رفيق هشام عبد الرحيم زهد

4

مصطفى أحمد جمعة القاق

5

احمد سلمان حسين المغني

الدور
رئيساً
عضواً
عضواً
عضواً

الرقم

قضاة محكمة النقض الهيئة االولى

1

علي جميل مصطفى مهنا

2

سامي طه طاهر صرصور

3

أسعد بطرس سعيد مبارك
عبداهلل موسى غزالن العباسي

باإلضافة 4

عدنان عبد الكريم محمد شعيبي

5

احمد سلمان حسين المغني

6

حلمي فارس حلمي الكخن

7

محمد أحمد محمد عمر

8

رسالن عرفات عبد اهلل حمدان

الدور
رئيساً
نائباً للرئيس
عضواً
عضواً
عضواً
عضواً

عضواً
عضواً
عضواً

الرقم قضاة محكمة استئناف رام اهلل
1
3

يوسف شكري ميخائيل الصليبي مترئساً
فريد جميل محمود عقل
عضواً
بسام كمال يوسف حجاوي

4

محمد مسلم موسى مصطفى

5
7

محمد شعبان محمد الحاج ياسين عضواً
ثريا حازم محمد جودي الوزير
عضواً

بوليت إلياس يوسف متري

8

عماد عوني رباح مسودة

9

حسين احمد محمود عبيدات

2

6

 10حازم يعقوب خليل إدكيدك
 11فواز إبراهيم نزار عطية
 12رشا إبراهيم عبد اهلل حماد
 13محمد يوسف محمد إحشيش
 14أحمد عطية أحمد طوباسي
 15ممدوح محمود موسى عليان

الرقم

قضاة محكمة النقض الهيئة الثانية

1

علي جميل مصطفى مهنا

2

محمود محمد حماد أبو حماد

3

عبداهلل موسى غزالن العباسي

4

إيمان كاظم عبد اهلل ناصر الدين

5

فتحي حمودة حسن أبو سرور

6

خليل محمد رشيد الصياد

7

عدنان عبد الكريم محمد شعيبي

8

احمد سلمان حسين المغني

9

محمد أحمد محمد عمر

الرقم

قضاة محكمة النقض الهيئة الثالثة

1

علي جميل مصطفى مهنا

2

عماد سليم "أسعد عبد اهلل" سعد

3

فتحي حمودة حسن أبو سرور

4

ابراهيم شحده عبد ربه عمرو

5

هاني بولص سليم الناطور

6

احمد سلمان حسين المغني

7

طلعت محمود حمد اهلل زايد الطويل

8

عزات أحمد محمود موسى الراميني

الدور

 16محمود خيري محمود الجبشة

رئيساً
نائباً للرئيس

 17خالد يوسف أحمد أبو خديجة

عضواً
عضواً

الدور

عضواً
عضواً

الرقم الهيئة االولى مدني (استئنافات رام اهلل)
1

محمد مسلم موسى مصطفى

2

محمد شعبان محمد الحاج ياسين

3

فواز إبراهيم نزار عطية

عضواً

عضواً
عضواً باإلضافة
عضواً
عضواً

عضواً
عضواً منتدباً
عضواً منتدباً
عضواً منتدباً
عضواً منتدباً

الرقم

الهيئة الثانية مدني (استئناف الشمال)

1

بسام كمال يوسف حجاوي

2

بوليت إلياس يوسف متري

3

رشا إبراهيم عبد اهلل حماد

الرقم

الهيئة الثالثة مدني (جنين)

1

يوسف شكري ميخائيل الصليبي

2

محمد يوسف محمد إحشيش

3

خالد يوسف أحمد أبو خديجة

الرقم

الهيئة الرابعة (جزاء )

1
2

عماد عوني رباح مسودة

الدور

3

حسين احمد محمود عبيدات

رئيساً
نائباً للرئيس

4

محمود خيري محمود الجبشة

عضواً
عضواً

عضواً
عضواً منتدباً

2

طالب محمد موسى البزور

3

عبد الكريم أحمد عبد الرحمن حنون

4

حازم يعقوب خليل إدكيدك

5

رشا إبراهيم عبد اهلل حماد

عضواً
عضواً

باإلضافة

6

محمود شفيق محمود جاموس

عضواً
عضواً منتدباً

7

ممدوح محمود موسى عليان

8

محمود خيري محمود الجبشة

9

عواطف عبد الغني مصطفى أحمد

الرقم

الهيئة الخامسة (تنفيذ)

1

يوسف شكري ميخائيل الصليبي

2

محمد يوسف محمد إحشيش

3

خالد يوسف أحمد أبو خديجة

مترئساً
عضواً

عضواً منتدباً
عضواً منتدباً

الدور
مترئساً
عضواً
عضواً

الرقم
1

فريد جميل محمود عقل

عضواً
عضواً

مترئساً
عضواً

1

عضواً
عضواً

عضواً
عضواً
عضواً
عضواً

الدور

الرقم

تيسير عبد الجبار موسى أبو زاهر

عضواً

قضاة محكمة استئناف القدس

الدور

قضاة محكمة الجمارك االستئنافية
تيسير عبد الجبار موسى أبو زاهر

الدور

الدور
مترئساً

مترئساً
عضواً
عضواً

الدور
مترئساً
عضواً
عضواً
عضواً

الدور
مترئساً
عضواً
عضواً

الرقم

قضاة محكمة استئناف ضريبة الدخل

1

رفيق هشام عبد الرحيم زهد

2

محمد شعبان محمد الحاج ياسين

3

محمود شفيق محمود جاموس

الرقم
1

اللجنة االستئنافية للتسجيل المجدد
محمود شفيق محمود جاموس

الدور
مترئساً
عضواً
عضواً

الدور
مترئساً

الرقم

قضاة محكمة بداية رام اهلل

1

موسى محمد موسى شكارنة

2
3

اّرليت سيمون إلياس هارون

هدى عبد الفتاح تيم مرعي

4

عبد الجواد علي محمود المراعبة

5

وليد عبدالجواد عواد أبو ميالة

6

باسم عبدالرزاق أحمد خصيب

7

مهند نظمي عبداهلل العارضة

8

وسام اسد عبد الرزاق الساليمة

الدور الرقم
مترئساً 1
عضواً 2
عضواً 3
عضواً 4
عضواً 5
عضواً 6
عضواً 7
عضواً 8

قضاة محكمة بداية نابلس
سائد وحيد كامل حمد اهلل
شاهر ناجي حسين نزال
ثائر محمد علي العمري
نزار محمد سعيد عبد الرحيم محمود
لؤي حمزة عبد الحمارشة
زاهي ناصر عيد سليم البيتاوي
سائد صائل عاهد غانم
ربى رافع زهران الطويل

عضواً 9
 9صالح عمر صالح جفال
 10عادل " محمد لؤي" عبد اللطيف أبو صالح عضواً  10مي اسماعيل محمد ابو شنب
 11ياسمين حنا سليم جراد
الرقم

قضاة محكمة صلح رام اهلل

1

فطين عبدالعزيز محمد سيف

2

فؤاد غالب فؤاد ابو بكر

3

حسن محمد مصطفى دراوشة

4

هالة عزت محمد منصور

5

قاسم حسني قاسم ذياب

6

وسام محمد جودت سليم

7

بشير عوض محمد سليمان "العوري"

8

شادي حسين محمود الجمل

9

عماد عيسى احمد ثابت

 10اسامة حسن احمد الدباس
 11ازدهار كامل علي سعد
 12مشتاق يوسف عبد الرحيم القاضي
 13مها "محمد علي" يوسف عبد العال
 14فطوم زياد علي قطامي
 15امجد يحيى ابراهيم شعار
 16اسعد ابراهيم عبد الفتاح سعيد(الشنار)
 17اياد جالل وصفي تكروري

عضواً

الرقم

زهير عاهد حسن ابو ظاهر

قضاة محكمة صلح نابلس

الدور 1

دالل نظام جمعة المشني

عضواً 2
عضواً 3

ايمن محمود فالح صالح

عضواً 4
عضواً 5
عضواً 6
عضواً 7
عضواً 8
عضواً 9

عمار احمد محمد فزع
فهمي مفيد محمد العويوي
محمد عبدالرحمن محمد حنتولي
داود فايز محمود ابراهيم
فراس تحسين عزات عبد الغني
ياسمين هشام صالح عريقات
رامز عايد حسين مصلح

عضواً  10عبدالرحمن جميل محمود حسين
عضواً  11هيثم مهيل محمد غنام
عضواً  12لينا ابراهيم عبد الحافظ اشتية
عضواً
عضواً
عضواً
عضواً
عضواً
عضواً

الدور الرقم
مترئساً 1
عضواً 2
عضواً 3
عضواً 4
عضواً 5
عضواً 6
عضواً 7
عضواً 8

قضاة محكمة بداية الخليل
عوني عبد الرحمن أحمد البربراوي
عبد الحميد إبراهيم عبد الحميد األيوبي
راشد عبد الرحيم راشد عرفة
محمد أحمد محمد أبو سندس
عماد زكريا علي الشعباني
محمد عياد" فضل سالم العجلوني"
موسى عبد العزيز محمد سياعرة
جمال عبد المجيد ابراهيم شديد

عضواً
عضواً

الدور الرقم
عضواً 1
عضواً 2
عضواً 3
عضواً 4
عضواً 5
عضواً 6
عضواً 7
عضواً 8

عضواً
عضواً الرقم
عضواً 1
عضواً 2

الدور الرقم
مترئساً 1
عضواً 2
عضواً 3
عضواً 4
عضواً 5
عضواً 6
عضواً
عضواً

قضاة محكمة صلح الخليل
رائد هاشم سليمان الزيدات
ماجد عبدالكريم محمود المشارقة
احمد محمد عبد الحجوج
محمود احمد عيسى ابو عياش
روال عمر جبرائيل الصليبي
ريما محمد عبد الحروب
مأمون جميل أحمد مصطفى
مريم احمد محمود حليسي

رائد ذيب ناجي عساف
احمد محمد مصطفى ولد علي

قضاة محكمة صلح أريحا

الرقم
1

اسالم ربحي سعيد الحسيني

2

شادي عبد الرزاق نعيم طباخي

3

ايمن يونس حرب خالف

4

منتصر عدنان عايد رواجبة

5

هناء موسى محمد المشني

كمال حسين حسن جبر
بالل إسماعيل عثمان أبو الرب
وسام عزيز محمود بدارو
عصام خليل صالح فران
شادي حسن محمد حوشية
اسعد تيسير "حج أسعد" دحدوح

مترئساً 1
عضواً 2
عضواً 3
عضواً 4
عضواً 5
عضواً 6
7
8

الرقم
1

عامر ممدوح حامد مرمش

2
3

محمد محمود محمد غالي

عضواً 4
عضواً 5
عضواً 6
عضواً 7

عضواً
عضواً الرقم
عضواً 1
عضواً 2

رائد عبد المنعم أمين عصفور (عاصي) مترئساً 1
عضواً 2
رياض عبد الرحمن عثمان عمرو
سامر موسى ممتاز النمري

فلسطين حلمي عبد ابو السعود
منذر "محمد علي" عبد السالم دعنا
انطون عبد اهلل انطون ابو جابر
فراس رباح اسماعيل مسودي
مصلح محمد علي ابو عرام

قضاة محكمة صلح جنين
احمد فريد عبدالكريم محمود حنون

3

قضاة محكمة بداية أريحا

قضاة محكمة بداية جنين

الدور الرقم

قضاة محكمة بداية بيت لحم

احمد حسني علي اشقر
محمد حسين توفيق جرادات
هيثم عصام حفظي عيسى
اسالم زياد مثقال شديد

أمجد نبيه عبد الفتاح لبادة
امنة علي محمد حمارشة
مأمون عبد الجبار ذياب كلش

الدور 4

جمال حسين حسن جبر

مترئساً 5
عضواً 6

نداء طاهر حسني جرار
ايمن ناجح راضي عليوي

عضواً 3
عضواً 4

عضواً
عضواً الرقم
عضواً  1عيسى محمد اسماعيل اجبور

قضاة محكمة صلح بيت لحم

عضواً 2
عضواً 3
عضواً 4
عضواً 5
الدور 7
مترئساً
عضواً

بسام محمد عبدالقادر زيد

رأفت حسن توفيق ابو يونس
رامز محمد مرشد جمهور
رغده شوقي رباح قواسمي
فاتح محمود احمد حمارشة
سالم سعيد خليل عقيل

قضاة محكمة بداية قلقيلية

عضواً الرقم
عضواً  1بشار جمال عبد الكريم نمر
عضواً 2
عضواً 3
4

منال راشد صالح المصري

رائد سامي أمين العبوه
حمادة حسين محمد البراهمة

عضواً
عضواً الرقم
2

عضواً الرقم
عضواً  1خالد محمد علي ياسين
عضواً 2
عضواً 3
عضواً 4
5
6

محمد عبد الرحمن داود داود

عضواً 1
عضواً 2

عضواً 3
سلطان علي كامل عيسى
محمد جميل يعقوب احمد (اسماعيل) عضواً 4

عبدالمالك سالمة عبدالمالك سمودي عضواً 5
عضواً 6
ايمان محمود شفيق جاموس

 -1القاضي ثريا حازم حممد جودي الوزير منتدبة مديرا للمعهد القضائي الفلسطيين اعتبارا من تاريخ  16/04/2014وملدة ثالث سنوات.

7

احمد فايق فارس ظاهر

 -2القاضي اميان حممود شفيق جاموس يف اجازة دراسية بدون راتب يف فرنسا من تاريخ  01/09/2014وحىت تاريخ .31/08/2015

8

احمد عبداهلل حسن حسن

-3القاضي اياد تيم منتدب رئيساً لديوان الرقابة املالية واإلدارية من تاريخ 02/01/2015

9

مجد محمد سليمان عناب

عضواً
عضواً
عضواً

عز الدين احمد عبدالسالم شاهين
صالح عمر صالح جفال

قضاة محكمة الجمارك البدائية
موسى محمد موسى شكارنة
مهند نظمي عبداهلل العارضة

عضواً
عضواً الرقم قضاة محكمة الجمارك االستئنافية
عضواً 1
عضواً

تيسير عبد الجبار موسى أبو زاهر

عضواً الرقم
عضواً  1عزات ابراهيم خضر عبداهلل
عضواً 2
3

الدور الرقم
مترئساً 1
عضواً 2

حسين نبيل صالح قنام

محمود محمد محمود غياظة
قضاة محكمة صلح حلحول

جهاد عبد ربه علي شراونه

قضاة محكمة صلح قلقيلية
مجدي شوقي غالب جرار
محمد عدنان محمود ناعسة
ايمان نظام فتحي ديرية
رانية إبراهيم صالح سرحان
محمود سلطان محمود الكرم
عال ابراهيم توفيق شريف

قضاة محكمة سلفيت

 1امجد رسالن عرفات حمدان

عضواً
عضواً

 2طارق حسام محمد عطية

عضواً
عضواً الرقم
1
2

الدور
مترئساً
عضواً

الدور
مترئساً

مشرفاً
عضواً
عضواً

الدور

عبد الحميد اسماعيل محمد الرجوب مشرفاً
حسين يوسف محمد ياسين
عضواً

عضواً
عضواً الرقم
 1محمد خليل محمد ابو رحمة

عضواً الرقم
عضواً

عضواً
عضواً

قضاة محكمة صلح دورا

قضاة محكمة صلح يطا

الدور
قضاة محكمة صلح طولكرم

بالل رشيد محمد أبو هنطش

الدور

2
الرقم

سعد عبد الهادي محمد السويطي

عضواً 5
عضواً

1

6

قضاة محكمة بداية طولكرم

الدور الرقم

قضاة محكمة جرائم الفساد

الدور
مترئساً
عضواً

قضاة محكمة صلح طوباس
سائدة جمال حسين ولد علي
محمد رسول احمد محمد مبيض

الدور
مشرفاً
عضواً
الدور
مشرفاً
عضواً

الدور
مشرفاً
عضواً

الرقم مكان العمل /المحكمة

مالحظات

قضاة التنفيذ

الرقم مكان العمل /المحكمة

 -1موسى محمد موسى شكارنة
 -2وسام اسد عبد الرزاق الساليمة

 1محكمة بداية رام اهلل

 3محكمة بداية الخليل

 5محمكمة بداية بيت لحم
6

محكمة بداية طولكرم

 8محكمة بداية أريحا

 -4فؤاد غالب فؤاد ابو بكر

 -4عبد الجواد علي محمود المراعبة

2

محكمة بداية نابلس

 -1محمد عبدالرحمن محمد حنتولي

2

محكمة صلح نابلس

 -5مشتاق يوسف عبد الرحيم القاضي

 -1نزار محمد سعيد عبد الرحيم محمود

3

محكمة بداية الخليل

 -1مأمون جميل أحمد مصطفى

3

 2محكمة بداية نابلس

 -1شاهر ناجي حسين نزال
 3محكمة بداية الخليل

 -2ايمن محمود فالح صالح

 10محكمة صلح سلفيت
 11محكمة صلح دو ار
 12محكمة صلح حلحول
 13محكمة صلح يطا
الرقم

 -2زاهي ناصر عيد سليم البيتاوي

 -1عبد الحميد إبراهيم عبد الحميد األيوبي

5

محمكمة بداية بيت لحم

 -1رغده شوقي رباح قواسمي

 -2محمد أحمد محمد أبو سندس

6

محكمة بداية طولكرم

 -1خالد محمد علي ياسين

 -1احمد محمد عبد الحجوج

 7محكمة بداية قلقيلية

 -2بالل إسماعيل عثمان أبو الرب

 -1وسام عزيز محمود بدارو
 -2احمد حسني علي اشقر
 -1رائد عبد المنعم أمين عصفور (عاصي)

في حال غياب المختص

 -2سامر موسى ممتاز النمري

مختص

 6محكمة بداية طولكرم

 -1مأمون عبد الجبار ذياب كلش

محمكمة صلح بيت لحم  -1رامز محمد مرشد جمهور
محكمة صلح طولكرم

 7محكمة صلح قلقيلية

 -2ايمان نظام فتحي ديرية

 -1عبدالمالك سالمة عبدالمالك سمودي
-1

8

محكمة بداية أريحا

 -1اّرليت سيمون إلياس هارون

8

محكمة صلح أريحا

-1

9

محكمة صلح طوباس

-1

محكمة صلح طوباس

-1

9

 -1رائد عبد المنعم أمين عصفور (عاصي)

 10محكمة صلح سلفيت

-1

 10محكمة صلح سلفيت

 -2فراس رباح اسماعيل مسودي

 11محكمة صلح دو ار

 -1محمد جواد صبحي غانم

 11محكمة صلح دو ار

-1

 -1نداء طاهر حسني جرار

 12محكمة صلح حلحول

-1

 12محكمة صلح حلحول

-1

 -2خالد محمد علي ياسين

 13محكمة صلح يطا

-1

 13محكمة صلح يطا

-1

 -1بشار جمال عبد الكريم نمر
 7محكمة بداية قلقيلية

 -1رائد سامي أمين العبوه
 -2ايمان نظام فتحي ديرية

-1رائد ذيب ناجي عساف

-1رائد ذيب ناجي عساف

في حال غياب المختص

 -2اسالم ربحي سعيد الحسيني

مختص

 -1سائدة جمال حسين ولد علي

في حال غياب المختص

 -2محمد رسول احمد محمد مبيض

مختص

 -1امجد رسالن عرفات حمدان
 -1حسين نبيل صالح قنام
 -2حسين يوسف محمد ياسين

 -1محمد عدنان محمود ناعسة

 -1محمد حسين توفيق جرادات

-1امجد رسالن عرفات حمدان

 -2رائد سامي أمين العبوه

 -1عبد الحميد اسماعيل محمد الرجوب

 -1عامر ممدوح حامد مرمش

6

 -2رائد هاشم سليمان الزيدات

 5محمكمة بداية بيت لحم

 4محكمة صلح جنين
5

 -1كمال حسين حسن جبر
 4محكمة بداية جنين

 4محكمة بداية جنين

 -3ثائر محمد علي العمري

 -3عماد زكريا علي الشعباني

-3شادي عبد الرزاق نعيم طباخي
 9محكمة صلح طوباس

 -3هدى عبد الفتاح تيم مرعي
محكمة صلح الخليل

 -2محمد عبد الرحمن داود داود
 7محكمة بداية قلقيلية

 -2مهند نظمي عبداهلل العارضة

 -1اّرليت سيمون إلياس هارون

-1

 -3ريما محمد عبد الحروب
 4محكمة بداية جنين

 1محكمة بداية رام اهلل

 1محكمة صلح رام اهلل

 -1مشتاق يوسف عبد الرحيم القاضي

 -1مأمون جميل أحمد مصطفى

 -6اياد جالل وصفي تكروري

 2محكمة بداية نابلس

الرقم مكان العمل /المحكمة

الرقم مكان العمل /المحكمة

 -1موسى محمد موسى شكارنة

 -3عادل " محمد لؤي" عبد اللطيف أبو صالح
 1محكمة بداية رام اهلل

قضاة األمور المستعجلة

مالحظات

قضاة التسجيل المجدد

مالحظات

قضاة قضايا الصحفيين

 8محكمة بداية أريحا

1

رام اهلل والبيرة

 -1محمد جواد صبحي غانم

2

بيت لحم

 -1محمد جواد صبحي غانم

 -1سائدة جمال حسين ولد علي

3

سلفيت

 -1محمد جواد صبحي غانم

 -2محمد رسول احمد محمد مبيض

4

بير نباال /القدس

 -1محمد جواد صبحي غانم

 10محكمة صلح سلفيت

 -1امجد رسالن عرفات حمدان

5

بيت حنينا /القدس

 -1محمد جواد صبحي غانم

 11محكمة صلح دو ار

 -1محمود محمد محمود غياظة

 9محكمة صلح طوباس

 12محكمة صلح حلحول

مختص
في حال غياب المختص

الرقم مكان العمل /المحافظة

 13محكمة صلح يطا

-2شادي عبد الرزاق نعيم طباخي

قضاة التسوية

مالحظات

 -1عبد الحميد اسماعيل محمد الرجوب
 -2حسين يوسف محمد ياسين
 -1محمد خليل محمد ابو رحمة

 -1محمد خليل محمد ابو رحمة
قضاة البلديات

مكان العمل /البلدية

مالحظات

الرقم

قضاة قضايا االعتداء على اراضي الدولة

مكان العمل /المدينة

مالحظات

قضاة المنازعات العمالية

الرقم مكان العمل /المحكمة

مالحظات

قضاة قضايا االحداث

الرقم مكان العمل /المحكمة

1

رام اهلل والبيرة

 -1فطوم زياد علي قطامي

1

رام اهلل والبيرة

 -1عماد عيسى احمد ثابت

1

محكمة صلح رام اهلل

-1القاضيين عبد الجواد مراعبة /وشادي الجمل

1

محكمة صلح رام اهلل

 -1مها "محمد علي" يوسف عبد العال

2

نابلس

 -1عمار احمد محمد فزع

2

نابلس

 -1رامز عايد حسين مصلح

2

محكمة صلح نابلس

 -1محمد عبدالرحمن محمد حنتولي

2

محكمة صلح نابلس

-1

3

الخليل

 -1ماجد عبدالكريم محمود المشارقة

3

الخليل

 -1مأمون جميل أحمد مصطفى

3

محكمة صلح الخليل

 -1ريما محمد عبد الحروب

3

محكمة صلح الخليل

 -1ماجد عبدالكريم محمود المشارقة

4

جنين

 -1احمد فريد عبدالكريم محمود حنون

4

جنين

 -1احمد فريد عبدالكريم محمود حنون

4

محكمة صلح جنين

 -1هيثم عصام حفظي عيسى

4

محكمة صلح جنين

 -1محمد حسين توفيق جرادات

5

بيت لحم

-1رغده شوقي رباح قواسمي

5

بيت لحم

 -1عيسى محمد اسماعيل اجبور

5

محمكمة صلح بيت لحم  -1فاتح محمود احمد حمارشة

5

محمكمة صلح بيت لحم -1بسام محمد عبدالقادر زيد

 -1احمد عبداهلل حسن حسن

6

طولكرم

 -1عبدالمالك سالمة عبدالمالك سمودي

6

محكمة صلح طولكرم

 -1خالد محمد علي ياسين

6

محكمة صلح طولكرم

 -1سلطان علي كامل عيسى

7

قلقيلية

 -1محمود سلطان محمود الكرم

7

قلقيلية

-1

7

محكمة صلح قلقيلية

-1القاضيين رائد العبوة  /ومجدي جرار

7

محكمة صلح قلقيلية

-1

8

أريحا

 -1منتصر عدنان عايد رواجبة

8

أريحا

 -1ايمن يونس حرب خالف

8

محكمة صلح أريحا

-1

8

محكمة صلح أريحا

-1

9

طوباس

 -1محمد رسول احمد محمد مبيض

9

طوباس

-1

9

محكمة صلح طوباس

 -1سائدة جمال حسين ولد علي

9

محكمة صلح طوباس

 -1القاضي  /سائدة ولد علي

-1

 10سلفيت

-1

 10محكمة صلح سلفيت

-1امجد رسالن عرفات حمدان

 10محكمة صلح سلفيت

6

طولكرم وعنبتا

 10سلفيت

مالحظات

-1

 11دو ار

 -1محمود محمد محمود غياظة

 11دو ار

 -1حسين نبيل صالح قنام

 11محكمة صلح دو ار

 -1حسين نبيل صالح قنام

 11محكمة صلح دو ار

-1

 12حلحول

 -1عبد الحميد اسماعيل محمد الرجوب

 12حلحول

 -1حسين يوسف محمد ياسين

 12محكمة صلح حلحول

 -1عبد الحميد اسماعيل محمد الرجوب

 12محكمة صلح حلحول

-1

 13يطا

 -1جهاد عبد ربه علي شراونه

 13يطا

-1

 13محكمة صلح يطا

 -1محمد خليل محمد ابو رحمة

 13محكمة صلح يطا

-1

مالحظات

قضاة محاكم الصلح  /الضفة الغربية
الرقم

قضاة محكمة صلح رام اهلل

قضاة محكمة صلح الخليل

قضاة محكمة صلح قلقيلية
هيئة الجزاء

قضاة محكمة صلح بيت لحم

قضاة محكمة صلح طولكرم

الدائرة الجزائية

هيئة الجزاء

الدائرة الجزائية

الدائرة الجزائية

1

القاضي/القاضي بشير العوري

القاضي  /ماجد مشارقة

 1القاضي /رانية سرحان

القاضي /سلطان عيسى

القاضي /عيس اجبور

2

القاضي  /عماد ثابت

القاضي  /مأمون مصطفى

 2القاضي /محمود الكرم

القاضي/احمد حسن

القاضي  /بسام زيد

3

القاضي  /مها عبد العال

هيئة الحقوق

الدائرة الحقوقية

القاضي /محمد داود

القاضي  /رامز جمهور

4

القاضي  /فطوم قطامي

القاضي  /روال الصليبي

القاضي  /مجدي جرار

القاضي /مجد عناب

القاضي /رغدة القواسمي

5

القاضي  /أمجد الشعار

القاضي  /ريما الحروب

الدائرة الحقوقية

القاضي /سالم عقيل

القاضي  /خالد ياسين

الدائرة الحقوقية

 1القاضي/عال الشريف
قضاة محكمة صلح نابلس

الدائرة الحقوقية

قضاة محكمة صلح جنين

القاضي  /محمد اسماعيل

القاضي  /رأفت ابو يونس

1

القاضي  /هالة منصور

الدائرة الجزائية

 1القاضي /عمار فزع

القاضي  /عبد المالك سمودي

القاضي /فاتح حمارشة

الدائرة الجزائية

2

القاضي  /وسام سليم

القاضي /احمد حنون

 2القاضي  /فراس عبد الغني

قضاة محكمة صلح طوباس

ر
قضاة محكمة صلح دو ا
هيئة الجزاء والحقوق

هيئة الجزاء و الحقوق

3

القاضي  /شادي الجمل

القاضي  /محمد جرادات

 3القاضي /رامز مصلح

4

القاضي  /اسامة الدباس

هيئة الحقوق

 4القاضي  /عبد الرحمن حسين

القاضي/

5

القاضي  /أسعد الشنار

القاضي/عامر مرمش

 5القاضي  /هيثم غنام

القاضي  /محمد رسول المبيض

القاضي/

سائدة ولد علي

القاضي/هيثم عيسى
دائرة التنفيذ

القاضي /اسالم شديد

القاضي  /حسين قنام
القاضي /محمود غياظة

الدائرة الحقوقية

1

القاضي  /موسى شكارنة

2

القاضي  /وسام الساليمة

 2القاضي  /محمد حنتولي

3

القاضي /عادل ابو صالح

 3القاضي  /داود ابراهيم

4

القاضي /فؤاد ابو بكر منتدباً

 4القاضي /ياسمين عريقات

5

القاضي /مشتاق القاضي

 5القاضي /لينا اشتية

6

القاضي /اياد التكروري
قضاة محكمة صلح حلحول

عزات عبيد اهلل

قضاة محكمة صلح سلفيت

 1القاضي  /فهمي العويوي

جزاء وحقوق /ارقام زوجية

قضاة التنفيذ

القاضي /امجد رسالن عرفات

القاضي /عزات عبيد اهلل

جزاء وحقوق /ارقام فردية

القاضي /حسين قنام

القاضي  /أمجد رسالن عرفات
قضاة محكمة صلح يطا
هيئة الجزاء والحقوق

دائرة التنفيذ
 1القاضي /شاهر نزال

القاضي /محمد ابو رحمة

 2القاضي /ايمن فالح

القاضي /جهاد شراونة

هيئة الجزاء والحقوق

قضاة محكمة صلح أريحا

1

القاضي /عبد الحميد الرجوب

هيئة الجزاء

2

القاضي  /حسين ياسين

القاضي /أيمن خالف (حال غياب المختص)
القاضي /منتصر رواجبة ( المختص)
هيئة الحقوق
القاضي /ايمن خالف (المختص)
القاضي /منتصر رواجبة
القاضي /هناء المشني

(حال غياب المختص)

قضاة محاكم البداية  /الضفة الغربية
قضاة محكمة بداية رام اهلل

قضاة محكمة بداية بيت لحم

هيئة الجنايات الثانية

قضاة محكمة بداية جنين

هيئة استئناف الحقوق والجزاء

قضاة محكمة بداية الخليل

هيئة الجنايات واالستئناف الجنائية

قضاة محكمة بداية نابلس
هيئة الجنايات

هيئة استئناف حقوق و جزاء

1

القاضي /عادل ابو صالح

1

القاضي  /رائد عصفور

1

القاضي  /بالل ابو الرب

1

القاضي /عوني البربراوي

1

القاضي  /سائد غانم

2

القاضي /ياسمين جراد

2

القاضي /فلسطين ابو رومي

2

القاضي  /عصام الفران

2

القاضي  /راشد عرفة

2

القاضي /ربى الطويل

3

القاضي/فؤاد ابو بكر

3

القاضي  /انطون ابو جابر

القاضي  /اسعد دحدوح

3

القاضي /موسى سياعرة

3

القاضي  /مي ابو شنب

القاضي /حسن دراوشة

4

القاضي /فراس مسودي

هيئة الجنايات االولى

هيئة الحقوق الفردية
هيئة الجنايات

1

القاضي  /نزار حجي

1

القاضي  /وليد ابو ميالة

1

القاضي  /رياض عمرو

1

القاضي  /كمال جبر

1

القاضي  /محمد العجلوني

2

القاضي/زاهي البيتاوي

هيئة الجنايات والجنايات الفردية

2

القاضي  /باسم الخصيب

2

القاضي /منذر دعنا

2

القاضي  /شادي حوشية

2

القاضي /جمال شديد

3

القاضي/ثائر العمري

3

القاضي /فطين سيف منتدب

3

القاضي  /مصلح ابو عرام

3

القاضي /اسعد الدحدوح

3

القاضي /محمود ابو عياش منتدب

حقوق فرد

4

القاضي /محمد غالي

هيئة الحقوق والجزاء

هيئة الحقوق واستئناف الحقوق

5

1

القاضي  /موسى شكارنة

1

القاضي /رائد عصفور

2

القاضي /عبد الجواد المراعبة

2

القاضي /فلسطين ابو رومي

3

القاضي /ازدهار سعد منتدب

3

القاضي  /انطون ابو جابر

1

حقوق فرد

4

القاضي /فراس مسودي

2

1

القاضي /هدى مرعي

2

القاضي  /عبد الجواد المراعبة

1

القاضي  /رياض عمرو

3

القاضي  /مهند العارضة

2

القاضي /منذر دعنا

1

4

القاضي /صالح جفال

3

القاضي  /مصلح ابو عرام

2

القاضي  /شادي حوشية

5

القاضي /ازدهار سعد

قضاة محكمة بداية أريحا

3

القاضي  /محمد غالي

منتدباً

حقوق فرد

هيئة الجنايات الفردية
1

القاضي /زهير ابو ظاهر

1

القاضي  /عبد الحميد األيوبي

قاضي التنفيذ

2

القاضي /محمد ابو سندس

1

القاضي  /سائد الحمد اهلل

القاضي  /وسام بدارو

3

القاضي /عماد الشعباني

2

القاضي /لؤي حمارشة

القاضي /أحمد األشقر

4

القاضي /روال الصليبي

3

القاضي /دالل المشني

قضاة حقوق فردي

1

القاضي  /محمد العجلوني

القاضي  /كمال جبر

2

القاضي /جمال شديد

3

القاضي /محمود ابو عياش منتدب

جنايات فرد

منتدب

جزاء فرد

هيئة الجنايات واستئناف الجزاء

القاضي /اسعد الدحدوح

1

هيئة الجنايات واستئناف الجزاء الحقوق

1

القاضي /رائد عساف

قضاة جنايات فردي

قاضي تنفيذ
1

قضاة محكمة بداية قلقيلية

القاضي/احمد الحجوج
القاضي/رائد الزيدات

2

القاضي /بشار نمر

2

القاضي /أحمد ولد علي

1

القاضي /بالل ابو الرب

3

القاضي  /منال المصري

3

القاضي /اسالم الحسيني

2

القاضي /عصام الفران

4

القاضي  /حمادة البراهمة

القاضي /ريما الحروب
قضاة محكمة بداية طولكرم
هيئة الجنايات واالستئنافات

هيئة استئناف حقوق وقضايا الحقوق

1

القاضي /آمنة حمارشة

حقوق وجزاء فرد

1

القاضي /رائد عساف

2

القاضي /جمال جبر

1

القاضي /محمد ناعسة

2

القاضي /أحمد ولد علي

3

القاضي  /ايمن عليوي

2

القاضي /رائد العبوة

3

القاضي /شادي طباخي منتدب

هيئة استئناف مدني وقضايا الفرد
1

القاضي /امجد لبادة

2

القاضي  /مأمون كلش
القاضي /نداء جرار
جنايات فرد

1

القاضي /آمنة حمارشة

2

القاضي /جمال جبر

3

القاضي /أيمن عليوي
حقوق فرد

1

القاضي/أمجد لبادة

2

القاضي /نداء جرار

هيئة استئناف جزاء

دوائر المجلس

لجنة التدريب القضائي

األمانة العامة

قرار رقم ( )296/2014جلسة رقم  15/2014بتاريخ 30/11/2014
امينا عاما

1

القاضي نصار منصور

2

القاضي اسعد الشنار

1

القاضي محمد سامح الدويك

)رئيسا(

2

القاضي /ممدوح عليان

)عضواً (

4

3

القاضي /كفاح الشولي

)عضواً (

5

1

القاضي /محمد سامح الدويك

)رئيسا(

2

القاضي  /عصام االنصاري

)مفتش(

امين عام مساعد باإلضافة الى وظيفته
المكتب الفني

اسم القاضي

مالحظات

1

القاضي /علي مهنا

رئيساً

2

القاضي /أسعد مبارك

عضواً

3

القاضي /ايمان ناصر الدين

عضواً

القاضي /محمد الدويك

عضواً

القاضي /ثريا الوزير

عضواً
مجلس التأديب

دائرة التفتيش القضائي

قرار رقم ()227/2014
اسم القاضي

مالحظات

3

القاضي  /محمد سالمة

)مفتش(

1

القاضي /محمود ابو حماد

رئيساً

4

القاضي/عبد الكريم حالوة

)مفتش(

2

القاضي /عبد اهلل غزالن

عضواً

5

القاضي /اسامة الكيالني

)مفتش(

3

القاضي /فريد عقل

عضواً

*

القاضي  /ثريا الوزير

لجنة المسابقة القضائية

المعهد القضائي
مدي ارً
ادراة المحاكم

قرار رقم ()229/2014
1

القاضي /أسعد مبارك

رئيساً

2

القاضي /ايمان ناصر الدين

عضواً

3

القاضي /محمد الدويك

عضواً

1

القاضي /سامي صرصور

نائباً للرئيس

4

القاضي /ثريا الوزير

عضواً

2

القاضي /ايمان ناصر الدين

عضواً

5

القاضي /محمد سالمة

عضواً

*
*

رئيس المحكمة العليا باالضافة لوظيفته
المعهد القضائي

