
2020/ 10/ 28

1/21

التاریخ : 2020/10/28

رقماسم المحكمم
القید

تاریخ إنتھاء
رقم الجوالمجال التحكیمالفئةالعنوانالشھادة

0599486354المنازعات الھندسیة والعقاریةاألولىغزة22-10-12020عادل محمد غصاب القزاز1

0599416565المنازعات المحاسبیةاألولىغزة01-03-22021تیسیر داوود یوسف الصایغ2

0599683447المنازعات القانونیةاألولىغزة22-10-42020عاشور محمود حسن كالب3

0599413322المنازعات الطبیةاألولىغزة24-07-82021نبیل رشدي محمد الشوا4

المنازعات المدنیةالثانیةغزة17-07-322021عارف موسى سعدي قدوم5

0599843222المنازعات المدنیةالثانیةدیر البلح30-07-362020سھیل مطر أحمد مزید6

0599857285المنازعات الطبیة - النفسیة والعصبیةاألولىغزة30-07-472021عایش محمد نمر سمور7

كشف بأسماء المحكمین المعتمدین من وزارة العدل

دولة فلسطین

وزارة العدل

اإلدارة العامة للشئون المھنیة والنقابات
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رقماسم المحكمم
القید

تاریخ إنتھاء
رقم الجوالمجال التحكیمالفئةالعنوانالشھادة

059990593المنازعات المالیةالثالثةغزة26-11-552020رواء أسعد سعید أبو سیدو8

0599189212المنازعات الحقوقیة والتجارة الدولیةاألولىغزة10-03-562021نافذ یاسین محمد المدھون9

0592666296المنازعات المالیةالثالثةغزة18-08-572021حلمي عوض حلمي رجب10

عبد الناصر عبد القادر مطیر11
0599775782المنازعات القانونیةاألولىدیر البلح18-06-582021أبوھولي

0599769342منازعات حوادث الطرق والمرورالثالثةغزة04-09-662020إسماعیل نعیم نمر الكجك12

0599413092منازعات التأمیناتاألولىغزة04-01-672021أحمد عبدهللا محمد غانم13

0599210548منازعات حوادث الطرق والمرورالثالثةغزة08-03-722021حاتم أحمد محمود العمصي14

0599409403المنازعات الحقوقیةاألولىخانیونس06-06-992021سمیر یوسف سالم ضاھر15

ضیاء الدین جار هللا نعمان16
0599603532المنازعات الطبیةاألولىغزة07-06-1012021الخزندار

0599415725المنازعات الطبیةاألولىغزة20-11-1122020عبد ربھ أحمد عبد ربھ أبو حشیش17

0599742702المنازعات الطبیةاألولىغزة23-01-1132021محمد رستم عبد الكاشف18

0599737767المنازعات الطبیةاألولىغزة20-11-1422020مازن إسماعیل عبدالقادر الھندي19
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رقم الجوالمجال التحكیمالفئةالعنوانالشھادة

0599464643المنازعات المدنیة والتجاریةاألولىغزة05-01-1672021محمد سلمان محمد بارود20

0599881331المنازعات المدنیةالثانیةغزة17-07-1702021عارف موسى سعدي قدوم21

0598699730المنازعات المدنیةاألولىرفح04-09-1822020نبھان سالم مرزق أبو جاموس22

0599482150المنازعات المالیةالثانیةغزة04-01-1862021ماھر محمود محمد البدري23

0599671887المنازعات المالیةالثالثةغزة18-08-1882021حازم فؤاد عرفات علیان24

0599142711المنازعات المالیةالثانیةغزة18-06-1892021حسني حسن محمد الھجین25

0599350404المنازعات المالیةاألولىغزة21-11-1902020زیاد سلیم علي الخطیب26

0599896502المنازعات المالیةاألولىغزة28-07-1922020زید محمد زیاد بسیسو27

0595500600المنازعات المالیةاألولىغزة30-09-1952020أحمد عمر شفیق القیشاوي28

0595111004المنازعات المالیةالثانیةغزة01-08-1982021محمد فكري محمد السراج29

0595684428المنازعات المالیةالثالثةدیر البلح04-09-1992020سعید محمد أحمد بركة30

0592130707المنازعات المالیةالثالثةرفح04-01-2022021الحسن محمود حسن زعرب31

0599415101المنازعات المالیةاألولىغزة04-10-2032020رامي حسن أحمد الغزالي32
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رقم الجوالمجال التحكیمالفئةالعنوانالشھادة

0598911092المنازعات المالیةاألولىغزة20-11-2062020نادر عدنان محمد سكیك33

0598605767المنازعات المالیةاألولىغزة03-10-2082020محمد رامي عبدالرافع ابو شعبان34

0599416234المنازعات الحقوقیةاألولىغزة04-01-2132021ولید خلیل إبراھیم الحمامي35

0595747470المنازعات المالیةالثالثةغزة05-08-2212020عدلي محمد سالمة شبالق36

بیت16-09-2222020إسكندر محمود حسین نشوان37
0597412400المنازعات المالیةاألولىحانون

2857961-08المنازعات المالیةالثالثةغزة05-09-2272020فارس محمد عبدالرحمن كریزم38

0599404596المنازعات المالیة والتجارة الدولیةالثانیةغزة09-01-2282021بسام محمود محمد أحمد39

0599405500المنازعات المالیةالثانیةغزة17-07-2322021ماجد حسین خمیس كریزم40

0599324766منازعات حوادث الطرق والمروراألولىخانیونس24-04-2342021ولید راغب خلیل الفرا41

0599535563المنازعات المالیةاألولىغزة15-12-2362020إیاد حسن حسین أبو ھین42

عبدالرزاق حسن عبدالرزاق43
0599408233المنازعات المالیةاألولىغزة20-11-2382020الشیخ

0592143888المنازعات المالیةالثانیةغزة28-07-2402020إیاد منصور صالح مرتجى44
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رقم الجوالمجال التحكیمالفئةالعنوانالشھادة

محمود محمد سمیر محمود45
0599410187المنازعات المالیةالثانیةغزة04-09-2432020المصري

0599465004المنازعات المالیةالثانیةغزة04-01-2452021حمدي عطیة أحمد المزیني46

0599109666المنازعات المالیةاألولىغزة04-09-2502020سفیان حمادة شعبان الترك47

0599411525المنازعات المالیةالثالثةغزة25-04-2532021نعیم سلیمان سلیم الرمالوي48

0599409849المنازعات المالیةالثانیةغزة04-09-2542020إیھاب أنور شعبان الترك49

0598833355المنازعات المالیةالثانیةغزة03-10-2552020منیر أحمد عبد أحمد50

0597354004المنازعات المالیةاألولىغزة28-07-2572020نھاد إسحاق عبدالسالم أبو ھویدي51

0599881879المنازعات المالیةالثالثةغزة21-10-2582020سالمة عبدالغفور سعید القیشاوي52

0597070690المنازعات المالیةاألولىغزة15-12-2602020تمارا محمد عدنان لولو53

0599760780المنازعات المالیةاألولىغزة21-10-2612020وائل شعبان أحمد عودة54

0599736349المنازعات المالیةاألولىجبالیا21-10-2622020خالد عمر محمد الكحلوت55

0599418545المنازعات المالیةالثالثةغزة21-11-2632020ضیاء الدین مصباح عزات سكیك56
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0598850175المنازعات المدنیةالثالثةخانیونس02-02-2682021سلیم سعید سلیم صالح57

0599606768المنازعات المدنیةالثالثةغزة29-11-2732020فایز علي عبد الرحمن أبو لیلة58

0598955213منازعات حوادث الطرق والمرورالثانیةغزة01-12-2752020مصطفى مسلم مصطفى الشاعر59

0598944529منازعات حوادث الطرق والمرورالثانیةغزة25-04-2782021فھد مصطفى أحمد حرب60

0599374122المنازعات العقاریةالثانیةغزة30-09-2792020ماجد سعدي حسین خیال61

0599892564المنازعات العقاریة و األراضياألولىغزة20-11-2802020خمیس ربحي أحمد بدوي62

59949177المنازعات المدنیةالثالثةبیت الھیا31-07-2832021خلیل محمد سلمان أبو حرب63

0592779550المنازعات المالیةاألولىدیر البلح06-01-2852021محمد عبد ربھ محمد أبو بركة64

0567465485المنازعات الھندسیة والعقاریةاألولىغزة17-07-2862021خالد مطلق بكر عیسى65

0599418355منازعات التأمیناتاألولىغزة04-06-2872021أیمن كامل نایف شبیر66

0599303523المنازعات الھندسیةاألولىغزة04-10-2902020حامد علیان شاكر ابو عجوة67

0599459575المنازعات القانونیةاألولىغزة17-07-2942021انس عبد محي الدین البرقوني68

0599269648المنازعات المدنیةالثالثةبیت الھیا22-10-2952020یحیى محمود سالم التلولي69
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رقم الجوالمجال التحكیمالفئةالعنوانالشھادة

0599842841منازعات المعادن الثمینةالثالثةغزة11-09-3002020أكرم علي إسماعیل أبو زنادة70

0597191364المنازعات القانونیةالثانیةغزة05-09-3012020رمضان عبد الكریم رمضان أھل71

0599603503المنازعات المالیة والمصرفیةالثانیةغزة23-04-3032021مھدي طھ محمد سكیك72

0598880076المنازعات المالیةالثالثةغزة23-01-3042021أحمد محمد إبراھیم أبو مرسة73

0598405500المنازعات المالیةالثالثةغزة20-11-3052020جھاد حمدي اسماعیل مطر74

0599988967المنازعات المالیةالثالثةخانیونس05-08-3082020ثابت مرزوق مسلم ابو خاطر75

0597969500المنازعات المالیةالثانیةغزة03-09-3102020عبدهللا سعید منیب شحیبر76

0599866093المنازعات المالیةاألولىخانیونس14-02-3112021توفیق خلیل رضوان ابو عاصي77

0592784666المنازعات المالیةالثالثةغزة03-10-3122020جبر سلیمان ابراھیم حجازي78

0599400335المنازعات المالیةالثانیةغزة09-01-3152021مازن سلیم عوض الخضري79

0595239911المنازعات المالیةاألولىخانیونس04-10-3182020فرید سالم سلمان ابو لحیة80

0595296668المنازعات المالیةاألولىخانیونس10-03-3192020محمود كامل محمود العقاد81

0598929636المنازعات المالیةاألولىخانیونس10-02-3202020عالء حمدي أحمد العبادلة82
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0599885232المنازعات المالیةالثالثةغزة20-11-3222020علي عدنان على ابو عودة83

0599310366المنازعات المالیةاألولىغزة10-02-3232020محمد ھشام محمد فوزي العمصي84

عبد الحلیم محمد عبد الحلیم أبو85
0599673376المنازعات المالیةالثانیةغزة05-01-3252021سمعان

0599401746المنازعات المالیةالثالثةالنصیرات10-03-3292021أسامة قابل سالم أبو حزین86

0599769025المنازعات المالیةالثالثةغزة04-09-3302020عطا هللا ابراھیم عطا هللا العمش87

0599535000المنازعات المالیةاألولىجبالیا03-10-3312020طلعت عبد القادر محمد أبو دغیم88

0599601445المنازعات المالیةاألولىغزة05-09-3322020مھند حمودة جمعة البایض89

0598318888المنازعات المالیةاألولىغزة20-11-3342020محمود نمر توفیق مھاني90

0597500584المنازعات المالیةاألولىغزة09-01-3372021عامر حسن علي عفانة91

0599530837المنازعات المدنیةالثالثةخانیونس10-03-3552021محمد اسعاف أحمد البطة92

0599425474المنازعات المدنیةالثالثةغزة09-01-3562021محمد علي محمود الفرعاوي93

0598765875المنازعات المدنیةالثالثةخانیونس04-10-3592020سلیمان أحمد معتوق الفجم94
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0599855748المنازعات الحقوقیةاألولىغزة12-09-3632020احمد إسماعیل أحمد الكحلوت95

سامر عبد الحمید عبد الحمید أبو96
0599484656المنازعات الھندسیةالثانیةغزة18-09-3742020غالي

0599416232المنازعات الھندسیةاألولىخانیونس23-04-3752021محمد طھ عمر محمد األسطل97

0592910566المنازعات العمالیةالثالثةخانیونس19-09-3782020ابراھیم سالم خلیل النجار98

0598923815المنازعات المالیة والمصرفیةاألولىرفح18-09-3812020ماھر موسى حامد درغام99

0599384518المنازعات المالیة و المحاسبیةاألولىغزة18-09-3822020بسام نعیم عبد العزیز البلعاوي100

0599664727المنازعات المالیة واالداریةاألولىغزة14-02-3832021عالء الدین خلیل ابراھیم السید101

0599854804المنازعات المدنیةالثالثةغزة18-09-3862020تیسیر ھاشم عقل خلیل102

المنازعات المالیة والمصرفیة والتجارةاألولىغزة19-09-3872020زیاد جالل خلیل الدماغ103
0597761164الدولیة

0598998074المنازعات العمالیةالثالثةخانیونس19-09-3882020عالء عمیرة موسى العمور104

0599777507المنازعات القانونیةالثالثةغزة10-02-3892020تامر سمیر محمد صالح105

0599843444المنازعات المالیةاألولىغزة18-06-3902021خالد ھاني سعید الحسیني106
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0599492292المنازعات المالیةاألولىخانیونس10-03-3912021حمدي شحدة محمود زعرب107

59959221المنازعات القانونیةاألولىالنصیرات18-09-3922020أمین محمد عبد هللا نوفل108

0599462244المنازعات القانونیةاألولىغزة20-11-3932020عفیف محمد حسین أبو كلوب109

0599768639المنازعات القانونیةاألولىغزة19-09-3942020أسامة عامر محمود شمالي110

0595030932المنازعات المالیة و المحاسبیةاألولىغزة10-03-3962021محمد مروان محمد العشي111

0599685003المنازعات الطبیةاألولىجبالیا18-09-3972020إیاد موسى سالم حسین112

0598996666المنازعات المدنیةالثالثةرفح18-09-3992020زیاد جبر إبراھیم البسیوني113

0594242777المنازعات القانونیةاألولىغزة18-09-4012020ھشام ادریس محمد الشیخ محمود114

0599425336المنازعات القانونیةاألولىغزة23-04-4022021ھاني عبدالرحمن اسماعیل غانم115

0059566512المنازعات القانونیةاألولىغزة21-10-4032020عدنان یوسف محمد الحافي116

0598995546المنازعات المالیة و المحاسبیةاألولىغزة10-03-4042021رائد محمد سعید خمیس العرابید117

0599236800المنازعات الطبیةاألولىغزة18-08-4052021أیمن عبد الكریم حسین عاشور118

0592234441المنازعات القانونیةاألولىغزة11-05-4062020حسام الدین محمود زكریا الدن119
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عبد الحكیم محمد عبد الفتاح أبو120
0599408739المنازعات المالیةاألولىغزة06-11-4092020دغیم

0567635119المنازعات القانونیةاألولىغزة17-07-4122021مازن إبراھیم شحدة نور الدین121

0599356887المنازعات الھندسیة - المیكانیكیةالثانیةغزة09-01-4132021یوسف سالم سلمان أبومر122

0599848955المنازعات الھندسیة - زراعةالثانیةغزة17-07-4182021إبراھیم عبدهللا إبراھیم سمور123

0598852727المنازعات المحاسبیةاألولىغزة24-01-4192021إبراھیم خلیل طھ سمور124

0592221138المنازعات الھندسیة - حاسوباألولىغزة17-07-4212021یحیى فھمي یوسف الزیبق125

0597248562المنازعات الھندسیة - مراقب أبنیةالثالثةالنصیرات17-07-4222021ولید محمود سالمة أبو عریبان126

0599609692منازعات الھندسة المدنیةاألولىغزة14-02-4232021عماد محمد عبدالكریم حمادة127

5997374817منازعات الھندسة المدنیةاألولىغزة14-02-4242021زھیر حسن نمر مدوخ128

0599189322المنازعات المالیة و المحاسبیةاألولىغزة19-03-4272021محمد سالم عادل اللولو129

0598866985منازعات الھندسة المدنیةاألولىرفح19-03-4282021عماد محمد عبد الھادي الحوراني130

0599856508منازعات الھندسة المدنیةالثانیةغزة19-03-4302021وسیم محمد خلیل حنونة131
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0599681656منازعات الصیدلةالثالثةدیر البلح25-04-4322021عصام أحمد محمود العطار132

0599842702منازعات الصیدلةالثالثةغزة17-07-4452021ھبة عمر سلیم الطباع133

0599790440منازعات الھندسة المدنیةالثانیةغزة25-04-4472021بشیر محمد عبد اللطیف الجدیلي134

0599261992المنازعات المحاسبیةالثالثةغزة25-04-4542021ھاني أحمد محمود مطر135

0595845555المنازعات المالیةاألولىغزة27-05-4552021یوسف خلیل دیب الكیالي136

0562000152المنازعات المحاسبیةالثالثةغزة29-07-4642020محمد حسن أحمد أبوعلي137

0599201218منازعات الصیدلةالثالثةخانیونس29-07-4652020أسامة حمدان زاید المصري138

0592209006منازعات الھندسة الزراعیةالثالثةغزة29-07-4662020خلیل سلیمان إبراھیم حمام139

0599148160منازعات الھندسة الزراعیةالثالثةغزة29-07-4672020زیاد محمد عبدالكریم حمادة140

0595613383منازعات الھندسة الزراعیةالثالثةغزة29-07-4682020وائل صباح اسعود ثابت141

0595808071منازعات الھندسة الزراعیةالثالثةغزة29-07-4692020حسن علي محمد أبو عیطة142

0592967437منازعات الھندسة المدنیةالثانیةالبریج29-07-4702020أیمن عبدالعزیز أحمد الدویك143

0598955174المنازعات القانونیةالثالثةالمغازي06-08-4712020علي حسن عبدالقادر قندیل144
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0592966962المنازعات القانونیةالثانیةغزة06-08-4722020عید محمد عودة الشكري145

0594616268منازعات الھندسة المدنیةالثالثةغزة24-09-4732020عبدالرحمن جمیل أسعد شحیبر146

0599020192منازعات الصیدلةالثالثةدیر البلح24-09-4742020أحمد فضل یحیى القدرة147

0597566565المنازعات المحاسبیةالثالثةالبریج03-10-4752020رامي مساعد سعید أبو عجوة148

0599893357المنازعات الطبیة - جراحة المخ واألعصابالثالثةجبالیا03-10-4762020شحادة رزق أحمد العجرمي149

0598880460المنازعات المحاسبیةالثالثةغزة03-10-4772020محمد منصور شعبان بركات150

0599538831منازعات الھندسة الزراعیةالثالثةخانیونس03-10-4782020عیسى حسین منصور وافي151

0599850645منازعات الھندسة المعماریةالثالثةالبریج02-12-4792020صالح الدین موسى محمد صایمة152

0598877728المنازعات المالیةالثالثةغزة01-12-4802020وسام إبراھیم شحادة شحادة153

0599983339المنازعات الھندسیةاألولىغزة05-12-4812020محمد أحمد محمد عوض154

0599565100المنازعات العمالیةالثالثةغزة05-01-4822021رفیق جبر محمد أبو الجبین155

0599852509المنازعات العمالیةالثالثةغزة05-01-4832021أحمد مصطفى إسماعیل سكر156

0599555942المنازعات المالیةالثالثةغزة05-01-4842021آمنة حسني إسماعیل المدھون157
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0597434171المنازعات القانونیةاألولىغزة23-01-4852021یوسف عبد هللا شعبان الغرباوي158

بیت23-01-4862021عمر یونس إسماعیل العثماني159
0599707093منازعات الھندسة المدنیةاألولىحانون

0599299585المنازعات العمالیةالثالثةغزة14-02-4872021حسین حمدي یوسف حبوش160

0599189403منازعات الھندسة المدنیةالثالثةغزة14-02-4882021صالح خلیل ھاشم الحتو161

0599293311المنازعات الھندسیةاألولىدیر البلح10-03-4892021أحمد علي حسن بن سعید162

0592992261المنازعات المالیة والمصرفیةاألولىغزة10-03-4902021حازم ولید خالد الحصري163

0598926928المنازعات القانونیةالثالثةغزة10-03-4912021معین عطا هللا سلمان أبو غالي164

المنازعات الھندسیة - اتصاالت وتكنولوجیااألولىغزة23-04-4922021سھیل محمد نمر مدوخ165
0599855118المعلومات

0598924156منازعات الھندسة المدنیةاألولىغزة23-04-4932021أحمد العربي محمد أبو فول166

0599402002منازعات الھندسة المدنیةاألولىغزة29-04-4942021نصر الدین صادق سلمان المزیني167

0599181225منازعات الھندسة المدنیةاألولىغزة18-05-4952021محمد داود إسماعیل الجماصي168

0599766407المنازعات المدنیةالثالثةغزة28-05-4962021رشاد محمود حسین حلس169
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0598909533المنازعات المدنیةالثالثةغزة30-06-4972021عصام حاتم محمود المبیض170

0595075498المنازعات الحقوقیةالثالثةغزة30-06-4982021عمر عبد الناصر محمود الحایك171

عبد السالم عبد الحمید عبد الجواد172
0594404403منازعات الھندسة المعماریةالثالثةخانیونس30-06-4992021زقوت

0599418863المنازعات البنكیة والمصرفیةاألولىغزة30-06-5002021صائب إبراھیم محمد سمور173

0595990774منازعات حوادث الطرق والمرورالثالثةالبریج30-06-5012021أحمد عبد الھادي إبراھیم وشاح174

0595388038منازعات حوادث الطرق والمرورالثالثةدیر البلح30-06-5022021طارق محمد عطیة الكرد175

0599955530المنازعات المدنیةالثالثةغزة30-06-5032021علي عطا صالح جحا176

0599409930المنازعات العقاریة و األراضياألولىغزة30-06-5042021دیب شكري سلیمان الصفدي177

0598885137المنازعات الحقوقیةالثالثةغزة10-07-5052021محمد وسیم ولید سالمة الحداد178

0599364068المنازعات المدنیةالثالثةغزة10-07-5062021فتحي سلیم جمعة عثمان179

0598444419المنازعات المدنیةالثالثةغزة10-07-5072021وائل طعمھ محمد حجیلة180

0599409925المنازعات المالیةالثالثةغزة10-07-5082021صالح خلیل علي األشقر181
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0599601192المنازعات المالیةالثالثةغزة17-07-5092021حسام جمال نصیف الدحدوح182

0599762103المنازعات المالیةالثالثةغزة17-07-5102021عادل جواد عادل الرفاتي183

0599346180المنازعات المالیةالثالثةغزة17-07-5112021آالء مصطفى دیب خلیل184

المنازعات المالیةالثالثةغزة17-07-5122021ربیع حلمي ربیع الحالق185

0599413021المنازعات المالیةالثالثةغزة17-07-5132021خالد محمود دیب الكحلوت186

0599740726المنازعات المالیةالثالثةغزة17-07-5142021خالد محمد محمد عیسى187

059968934المنازعات المالیةالثالثةغزة17-07-5152021سائد نبیل سلیم غیاضة188

المنازعات المالیةالثالثةغزة17-07-5162021حسن محمد حسن عبد الھادي189

عبد المالك فھمي اسماعیل190
0599400209المنازعات المالیةالثالثةغزة17-07-5172021المدھون

0594127304المنازعات المالیةالثالثةغزة17-07-5182021صبحي معروف صبحي الشلتوني191

0598360630المنازعات المالیةالثالثةغزة17-07-5192021تامر رضوان جمعة الریس192

0599242998المنازعات المالیةالثالثةغزة17-07-5202021محمد موسى أحمد فرج هللا193
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059798805المنازعات المالیةالثالثةغزة17-07-5212021وائل عبد الرؤوف أحمد ھاشم194

0592798805المنازعات المالیةالثالثةغزة17-07-5222021باسل سامي أحمد الحرتاني195

0599710251المنازعات المالیةالثالثةغزة17-07-5232021مصطفى اسماعیل نمر الخزندار196

0592907780المنازعات المالیةالثالثةغزة17-07-5242021ایاد محمد داوود الشنطي197

0599349463المنازعات المالیةالثالثةغزة17-07-5252021محمود عبد الفتاح محمد بكر198

0599606683المنازعات المالیةالثالثةغزة17-07-5262021رامي شحادة عبد غزال199

0592907781المنازعات المالیةالثالثةغزة17-07-5272021ھیثم عرفة ظافر مشتھى200

0599324990المنازعات المالیةالثالثةغزة17-07-5282021مفیدة عرفات أحمد الحلو201

0599088518المنازعات المالیةالثالثةغزة17-07-5292021ھاشم عبد الكریم أحمد شعت202

0599988669المنازعات المالیةالثالثةغزة17-07-5302021وسام ھاني یاسین أبو شعبان203

0595154050المنازعات المالیةالثالثةغزة17-07-5312021محمد منصور صالح مرتجى204

0599302729المنازعات المالیةالثالثةغزة17-07-5322021أحمد سامي أحمد أبو قاسم205

059743523المنازعات المالیةالثالثةغزة17-07-5332021أحمد جالل أحمد أبو سیدو206



2020/ 10/ 28

18/21

رقماسم المحكمم
القید

تاریخ إنتھاء
رقم الجوالمجال التحكیمالفئةالعنوانالشھادة

0599446517المنازعات المالیةالثالثةغزة17-07-5342021أیمن مازن ابراھیم المسارعي207

0599535046المنازعات المالیةالثالثةغزة17-07-5352021ابراھیم عبد القادر محمد صیام208

0599200919المنازعات المالیةالثالثةغزة17-07-5362021أحمد معوض مصطفى البابا209

0599314999المنازعات المالیةالثالثةغزة17-07-5372021محمد عبد العزیز حمد دھلیز210

0595920308المنازعات المالیةالثالثةغزة17-07-5382021سائد محمود ھاشم كشكو211

0599527930المنازعات المالیةالثالثةرفح17-07-5392021أحمد محمد سلیمان أبو محسن212

السید رمضان سلیمان جمعة أبو213
0599711643المنازعات المالیةالثالثةغزة17-07-5402021عبادي

محمد عبد الكریم اسماعیل214
0594350507المنازعات المالیةالثالثةغزة17-07-5412021المدھون

9788838005المنازعات المالیةالثالثةغزة17-07-5422021محمد صبري خضر قندیل215

0592955050المنازعات الحقوقیةاألولىغزة11-08-5432021منذر خضر رشدي الحلو216

0592115066المنازعات الحقوقیةالثالثةخانیونس11-08-5442021ماجد رزق حسن أبو ریدة217

0599666774المنازعات المالیةالثالثةغزة11-08-5452021موسى أحمد موسى لبد218
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0599994179المنازعات المدنیةالثالثةغزة13-08-5462021رفیق محمد أحمد أبو العطا219

0592524936المنازعات المدنیةالثالثةغزة13-08-5472021حمدي أحمد محمد منیھ220

0599495891المنازعات المدنیةالثالثةغزة13-08-5482021عیسى عبد القادر عیسى البنا221

0599302161المنازعات المدنیةالثالثةغزة13-08-5492021زھیر عصام موسى الشاویش222

0598800699المنازعات المدنیةالثالثةغزة13-08-5502021حسن توفیق حسن الغول223

0599345664المنازعات المالیةالثالثةغزة13-08-5512021رجب مصطفى رجب علي224

0599905932المنازعات المالیةالثالثةغزة13-08-5522021رواء أسعد سعید أبو سیدو225

059709943المنازعات المالیةالثالثةغزة13-08-5532021محسن إیاد خلوصي خیال226

0599441714المنازعات المالیةالثالثةغزة13-08-5542021أحمد محمود شكري مرتجى227

0597560010المنازعات المالیةالثالثةغزة13-08-5552021إیاد سالمة مسعود بكرون228

المعتصم با� یوسف توفیق229
0599104106المنازعات المالیةالثالثةغزة13-08-5562021مشتھى

0598133005المنازعات المالیةالثالثةبیت الھیا13-08-5572021نضال رجب محمود ورش أغا230



2020/ 10/ 28

20/21

رقماسم المحكمم
القید

تاریخ إنتھاء
رقم الجوالمجال التحكیمالفئةالعنوانالشھادة

05950799المنازعات المالیةالثالثةغزة13-08-5582021شاكر سالم شاكر أبو عجوة231

052929734المنازعات المالیةالثالثةخانیونس13-08-5592021محمد عمران محمد اللحام232

0598848884المنازعات المالیةالثالثةجبالیا13-08-5602021علي راتب عبد الفتاح رمضان233

0592771111المنازعات المالیةالثالثةجبالیا13-08-5612021رافع عبد الكریم محمد رمضان234

0599527373المنازعات المالیةالثالثةغزة13-08-5622021عماد عطا یونس أبو كلوب235

0599867610المنازعات المالیةالثالثةخانیونس13-08-5632021محمد سالم محمد أبو یوسف236

0595360222المنازعات المالیةالثالثةغزة13-08-5642021حسام محمد حمدان مرتجى237

0599843706المنازعات المالیةالثالثةغزة13-08-5652021إیھاب أكرم سعید القوقا238

محمد مصطفى عبد الكریم239
0592667118المنازعات المالیةالثالثةغزة13-08-5662021الزیناتي

0595844436المنازعات المالیةالثالثةخانیونس13-08-5672021محمد عبد الرحمن محمد قریق240

0599417196المنازعات المالیةالثالثةغزة13-08-5682021عصام محمد محمد جودة241

0598755422المنازعات المالیةالثالثةغزة13-08-5692021عماد سالمة مسعود بكرون242
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0599655145المنازعات المالیةالثالثةخانیونس13-08-5702021مصطفى أمین مصطفى األغا243

0599882036المنازعات المالیةالثالثةبیت الھیا13-08-5712021سعید مصطفى عبد هللا معروف244

0592666296المنازعات المالیةالثالثةغزة13-08-5722021حلمي عوض حلمي رجب245

0599656077المنازعات المالیةالثالثةغزة13-08-5732021ماجد تحسین عطا رجب246

0599499302المنازعات المالیةالثالثةرفح13-08-5742021عالء جمعة سلیم الشاعر247

0595931947المنازعات المالیةالثالثةغزة13-08-5752021رشدي فایز محمد رجب248

0595880631المنازعات الحقوقیةالثالثةغزة05-10-5762021عبد هللا طلعت عبد النبي الوحیدي249


