
 طينـــــــــدولة فمد
 

State of Palestine 

 High Judicial Council األعمى لمقزاءالسجمس 
  

 

    http://www.hjc.gov.ps    moj.pshjc@ MAIL:-E 2650527تميفاكس  2650510هاتف رقم  –قرر العدل –مديشة الزهراء 
 

 
 

 
  

 الترتيــب االســـــم رباعي م

 االول أحسد خالد عبد الشهر صالحة 1
 الثاني سالم حسدان سالم قذطة 2
 الثالث اسساعيل ابراهيم دمحم أبهزيدان 3
 الرابع أحسد أمين محسهد صالحية 4
 الخامس فهسي دمحم زهير دمحم أبهلبدة 5
 الدادس محسهد سالم بدوي أبه غالي 6
 الدابع ماهر حدشي دمحم عهض الجسمة 7
 الثامن دمحم محسهد دمحم أبهدان 8
 التاسع فارس عبد الكريم فارس الغرة 9
 العاشر محسهد عبدالسجيد يهسف الزطسة 10
 الحادي عذر بدام زهير يهسف األغا 11
 الثاني عذر فادي سسير سميسان أبهجامع 12
 الثالث عذر عالء رضهان جسيل طهطح 13
 الرابع عذر ياسر عمي ابراهيم نرار 14
 الخامس عذر بذير عسر بذير الحرتاني 15
 الدادس عذر حسزة محسهد عطا أبهلبدة 16
 الدابع عذر دمحم نافذ عمي ريحان 17
 الثامن عذر عبدالمطيف صابر عبدالمطيف ظاهر 18
 التاسع عذر دمحم احسد يهنس سعد 19
 العذرون  قاسم عايش أحسد عكاشة 20
 الهاحد والعذرون  عسران يحيى احسد ابهمدامح 21
 الثاني والعذرون  خالد جسال عبدالخالق بدوي  22
 الثالث والعذرون  دمحم مشير دمحم معروف 23
 الرابع والعذرون  سعيد دمحم سعيد بطاح 24
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 الترتيــب االســـــم رباعي م
 الخامس والعذرون  أحسد خسيس دمحم السرري  25
 الدادس والعذرون  دمحم عبدالكريم اسساعيل األشرم 26
 والعذرون الدابع  خميل أحسد خميل شاهين 27
 الثامن والعذرون  مهشد جسعة عيادة قهيدر 28
 التاسع والعذرون  بهاء حدن عبد الععيم الحسالوي  29
 الثالثهن  محروس عبد الذافي خسيس الذهبكي 30
 الهاحد والثالثهن  طه خزر يهنس سعد 31
 الثاني والثالثهن  وسيم فؤاد سمسان الفقعاوي  32
 الثالث والثالثهن  يهسف عسر كامل عاشهر 33
 الرابع والثالثهن  فادي حسدان ديب الغرة 34
 الخامس والثالثهن  بدام صقر اسساعيل عابد 35
 الدادس والثالثهن  أبهالعسرينعبدهللا خالد نسر  36
 الدابع والثالثهن  ضياء رياض دمحم غزال 37
 الثامن والثالثهن  دمحم سامي عبدهللا الذياح 38
 التاسع والثالثهن  مرطفى أكرم مرطفى التري  39

 

 
 انتهى الكذف
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