
 

  

 م6106لعبم  قبئمة بأمسبء احملكمني املعتمديه لـدي وزارة العدل

 والئحته التنفيذية 6111( لسنة 3مبىجب قبوىن التحكيم رقم )

 الفئة جمبل التحكيم اإلسم م
رقم 

 القيد
 هبتف/جىال اإلقبمة تبريخ اوتهبء القيد

 0595267711 زةغ 20/10/2016 1 األولى  عادل محمد غصاب القزاز0

 0599416565 غزة 12/02/2017 2 األولى  الصاٌغتٌسٌر داوود ٌوسف 6

 0599683447 غزة 20/10/2016 4 األولى  عاشور محمود حسن كالب3

 0599413322 غزة 20/05/2016 8 األولى  نبٌل رشدي محمد الشوا4

 0598706709 ٌونس خان 16/05/2017 31 األولى  شالش ناٌف سلٌم شبٌر5

 0599465008 غزة 12/12/2016 51 االولى  عدنان رشٌد توفٌق عوض6

ثةالثال  أحمد عبدهللا محمد غانم7  05994130092 غزة 12/12/2016 67 

 0599489140 غزة 25/05/2017 159 الثالثة  غسان صابر حسن غراب8

 0599881331 غزة 24/05/2017 170 نٌةالثا  عارف موسى سعدي قدوم9

 0598699730 رفح 02/09/2016 182 الثانٌة  أبو جاموس مرزقنبهان سالم 01

 0598291723 رفح 02/09/2016 183 الثانٌة  هانً حمادة أحمد الهوب00ً

 0599482150 غزة 08/10/2016 186 الثالثة  ماهر محمود محمد البدري06



 

  

 0592198819 رفح 05/09/2016 187 الثالثة خالد صقر راغب الزطمة03

 0599671887 غزة 01/02/2017 188 الثالثة  حازم فؤاد عرفات علٌان04

 0599142711 غزة 01/02/2017 189 الثالثة  حسنً حسن محمد الهجٌن05

 0599350404 غزة 01/06/2017 190 األولى  زٌاد سلٌم علً الخطٌب06

 0599896502 غزة 01/06/2017 192 الثالثة  زٌد محمد زٌاد بسٌسو07

 0599515252 غزة 05/09/2016 196 الثالثة  رائد عبد الهادي حلمً رجب08

 0599603358 نصٌرات 20/03/2017 197 الثانٌة  هانً محمد محمد أحمد09

 0595684428 البلحدٌر 05/9/2016 199 الثالثة  سعٌد محمد أحمد بركة61

 0595419114 جبالٌا 20/03/2017 200 الثالثة  أشرف غازي محمد عرار60

 0592130707 رفح 20/03/2017 202 الثالثة  الحسن محمود حسن زعرب66

 0595923943 النصٌرات 05/09/2016 205 الثالثة  عبد هللا عبد القادر محمود جحجوح63

 0598911092 غزة 20/03/2017 206 الثالثة  نادر عدنان محمد سكٌك64

 0599416234 غزة 13/12/2016 213 االولى  ولٌد خلٌل إبراهٌم الحمام65ً

 0597412400 بٌت حانون 12/09/2016 222 الثالثة  إسكندر محمود حسٌن نشوان .62

 0599404596 غزة 12/09/2016 228 الثالثة  بسام محمود محمد أحمد .62

 0599166741 ةغز 20/03/2017 230 الثانٌة  عبدالرؤوف موسى عبدهللا غبن .62

 0598111311 غزة 01/06/2017 231 الثالثة  محمد عبدهللا علً أبوٌوسف .62



 

  

 0597565200 بٌت الهٌا 20/03/2017 235 .03

 0597880007 رفح 29/01/2017 237 الثالثة خلٌل ابراهٌم عبد هللا شقفة .03

 0599408233 غزة 29/01/2017 238 الثالثة عبدالرزاق حسن عبدالرزاق الشٌخ .06

 0592143888 غزة 29/01/2017 240 الثالثة اٌاد منصور صالح مرتجى .00

 0595220999 غزة 29/01/2017 241 الثالثة منذر صبحً عبدهللا السقا .03

 0599465004 غزة 29/01/2017 245 الثالثة حمدي عطٌة أحمد المزٌنً .03

 0598204444 جبالٌا 29/01/2017 251 الثالثة محمد عبدالفتاح حسٌن صالح .02

 0597354004 غزة 29/01/2017 257 الثالثة نهاد اسحاق عبدالسالم أبو هوٌدي .02

 0597070690 غزة 29/01/2017 260 الثالثة تمارا محمد عدنان ابراهٌم لولو .02

 0599409876 غزة 20/10/2016 265 الثالثة شحادة مصطفى شحادة بدر الدٌن .02

 0599478883 جبالٌا 29/01/2017 266 الثالثة ناهض محمود صالح أبو وردة .33

 0598850175 ٌونس خان 29/01/2017 268 الثالثة سلٌم سعٌد سلٌم صالح .33

 0595500600 غزة 29/09/2016 195 الثالثة أحمد عمر شفٌق القٌشاوي .36

 0598605767 غزة 29/09/2016 208 الثالثة اعٌل ابوشعبانمحمدرامً عبدالرافع اسم .30

 0595730999 غزة 29/09/2016 274 الثالثة نائل محمد ابراهٌم مصبح .33

 0599409600 غزة 28/09/2016 277 الثالثة تامر سعد ثابت الوادٌة .33

 0599374122 غزة 28/09/2016 279 الثالثة خٌال نحسٌماجد سعدي  .32



 

  

 0599874661 غزة 02/12/2016 20 االولى عزات شعبان محمد شقلٌه .32

 0599892564 غزة 02/12/2016 280 االولى خمٌس ربحً أحمد بدوي .32

 0599494177 بٌت الهٌا 02/12/2016 283 الثالثة أبو حرب خلٌل محمد سلمان .32

 059934817 رفح 02/12/2016 284 الثانٌة محمود لطفً خمٌس الجزار .33

 0599409403 خان ٌونس 01/06/2016 99 االولى سمٌر ٌوسف سالم ضاهر .33

 0599603532 غزة 01/06/2016 101 االولى راهللا نعمان الخزندارضٌاءالدٌن جا .36

 0592991271 خان ٌونس 01/07/2016 219 الثالثة سلٌمان عبدالرازق سلٌمان ابو مصطفى .30

 0599853042 رفح 01/06/2016 226 الثالثة صالح علً مصطفى الغول .33

 0599465485 البرٌج 01/06/2016 286 الثانٌة خالد مطلق بكر عٌسى .33

 0599418355 غزة 01/06/2016 287 الثالثة أٌمن كامل ناٌف شبٌر .32

 0599440039 خان ٌونس 01/06/2016 288 نٌةالثا فارس عبد الكرٌم محمد ابو نمر .32

 0598923859 خا ٌونس 01/06/2016 289 الثانٌة احمد صٌام سلٌمان ابو حمد .32

 0599303532 غزة 01/06/2016 290 الثالثة حامد علٌان شاكر ابو عجوة .32

 0599600281 غزة 02/06/2017 291 الثالثة اٌمن فاٌق بدوي ابو عٌشة .23

 0599603540 غزة 02/06/2017 292 الثالثة مؤمن عزمً محمد الحطاب .23

 0599403057 غزة 02/06/2017 293 الثالثة احمد بهجت محمود بدٌر .26

 0599459575 غزة 02/06/2017 294 الثالثة انس عبد محً الدٌن البرقونً .20



 

  

 0599269648 جبالٌا 20/10/2016 295 الثالثة ٌحٌى محمود سالم التلولً .23

 0592272720 خانٌونس 20/10/2016 296 الثالثة محمود قاسم محمد أبوخاطر .23

 0592850452 غزة 01/01/2017 297 الثالثة م هنٌهعائد اسماعٌل عبد السال .22

 0599742702 غزة 01/02/2017 113 الثانٌة محمد رستم عبد الكاشف .22

 0599843331 غزة 01/02/2017 298 الثالثة مصطفى رشدي مصطفى قزعاط .22

 0599784611 غزة 01/02/2017 299 الثالثة البرعً رٌاض محمد عبد الساتر .22

 0599842841 غزة 01/02/2017 300 الثالثة أكرم علً إسماعٌل أبو زناده .23

 0597191364 غزة 01/02/2017 301 الثالثة رمضان عبدالكرٌم رمضان أهل .23

 

 

 

 

 


