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الرقم 
 المتسلسل

اإلعتمادرقم  إسم المحّكـم  المحافظه 

 الخليل 2013/23 ابراهيم محمد سلمان مشارقه 1
 رام اهلل 2013/57 ابراهيم يوسف ابراهيم طمليه 2

 طوباس 2013/84 احسان شهيل سعد دراغمه 3

 بيت لحم 2013/12 الياس جميل ميخائيل قمصيه 4
 طولكرم 2013/9 انور منصور عبد الرحمن منصور 5

ابو النيلاياد غازي محمد  6  أريحا واألغوار 2013/82 
 رام اهلل 2013/32 ايهاب عبد السالم حسين عمرو 7

 رام اهلل 2013/5 أريج مصطفى محمود أبو بكر 8

 قلقيلية 2013/34 أشجان فيصل شكري داود 9
 أريحا واألغوار 2013/35 أشرف محمد خليل حمامده 10
 جنين 2013/56 أمجد صبحي طاهر قبها 11

 رام اهلل 2013/17 أمير زهدي عبد الفتاح تميمي 12

 الخليل 2013/66 أيمن عبد الحميد عبد المجيد البدارين 13
 رام اهلل 2013/30 باسل امير محمد طه 14

 طولكرم 2013/73 باسل منصور عبد الرحمن غانم 15

 رام اهلل 2013/31 باسم خالد سعيد مكحول 16

 رام اهلل 2013/33 بدوي عبد المجيد محمد حسن 17

 نابلس 2013/83 بسام عوض يوسف عصيده 18
 نابلس 2013/65 بالل ابراهيم أحمد ابو بكر 19
 رام اهلل 2013/26 توفيق فرح حسن جبارين 20

 القدس 2013/54 ثابت صبري اسماعيل أبو الروس 21
 بيت لحم 2013/2 جريس حنا عطا اهلل ابراهيم 22
خليل جمال الدين جميل محمد 23  رام اهلل 2013/24 

 رام اهلل 2013/14 جمال يوسف جمعه عواد 24

 قلقيلية 2013/19 جهاد أسعد أحمد زماري 25
 بيت لحم 2013/22 حبيب وديع حبيب صليبي 26
 رام اهلل 2013/87 خالد عمر عبد الحميد الهدار 27

 بيت لحم 2013/41 خالد محمود أحمد زواهره 28
حمامرهخليل علي عوض  29  بيت لحم 2013/7 
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 جنين 2013/71 راشد رشدي يوسف زيد 30

 رام اهلل 2013/38 رامي اسعد سليمان عيساوي 31

 رام اهلل 2013/68 رياض أحمد يوسف عيسه 32

 رام اهلل 2013/53 زكريا جمال زكريا الطريفي 33

 رام اهلل 2013/44 زهدي محمد حسن شبيطه 34

 نابلس 2013/51 سامي فهيم يوسف عازم 35
 رام اهلل 2013/70 سعيد عبد الرحمن أحمد ابو علي 36

 رام اهلل 2013/58 سليمان فهد سليمان غنيم 37

 الخليل 2013/13 سليمان محمد أحمد سليميه 38
 القدس 2013/63 سهيل عبد المعطي شكري نيروخ 39
 جنين 2013/72 صابر اسماعيل عبد الرحيم قاللوه 40

فؤاد نمر الحاج أسعدصادق  41  نابلس 2013/8 
 نابلس 2013/67 صاعد أحمد عدنان عبد الغني جوهري 42
 الخليل 2013/89 صائب محمد محمود قراجه 43
 القدس 2013/55 صهيب صبري اسماعيل أبو الروس 44
 رام اهلل 2013/25 طارق ابراهيم كليب ديسي 45

 الخليل 2013/80 ظافر محمد رفيق يوسف اسياج 46
 رام اهلل 2013/90 عبد الرحمن اسعد عبد الرحمن ريحان 47

 نابلس 2013/77 عبد الكريم محمد رشيد سويسه 48
 رام اهلل 2013/92 عبد اهلل حسين عبد اهلل عّزه 49

 أريحا واألغوار 2013/91 عثمان عبد اهلل عثمان أبو حطب 50
 جنين 2013/61 عدنان محمود محمد خليليه 51

 الخليل 2013/10 عصام رجب حامد بيوض تميمي 52
 رام اهلل 2013/1 علي شكري محمد حسن اسماعيل 53

 رام اهلل 2013/78 عماد دود اسعد ابراهيم 54

 بيت لحم 2013/52 عماد شكري عفيف البطارسه 55
 بيت لحم 2013/28 عمر عثمان محمد الحروب 56
لحمبيت  2013/40 عمر محمود جدوع الزواهره 57  

 رام اهلل 2013/59 عمر يوسف محمود خليفه 58

 رام اهلل 2013/15 عميد زهير محمد علي عناني 59

 رام اهلل 2013/20 غازي أحمد اسماعيل عادي 60

 نابلس 2013/69 غسان شريف محمد خالد 61
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 نابلس 2013/64 فراس حسام الدين ابراهيم اتيره 62
 بيت لحم 2013/47 فضل سالم محمد نجاجره 63
 القدس 2013/11 فؤاد عبد الرؤوف جبر جبر 64
 رام اهلل 2013/86 كامل حسين محمد ابو كويك 65

 طولكرم 2013/6 لطفي عمر عبد الرحمن مهداوي 66

 بيت لحم 2013/29 لطفي فرح الياس ابو حشيش 67
 الخليل 2013/76 ماهر كامل موسى شويكي 68
 القدس 2013/46 ماهر محمود أحمد زحايكه 69
 جنين 2013/43 محمد أحمد محمد عيسه 70

 رام اهلل 2013/37 محمد أحمد يوسف أبو الرب 71

 الخليل 2013/79 محمد أسامه عبد الحافظ مسوده 72
 الخليل 2013/74 محمد أكرم كاظم حسونه 73
 نابلس 2013/18 محمد أمين حمد قاسم جوهر 74
 نابلس 2013/50 محمد خالد محمود عرفات 75
 القدس 2013/21 محمد خضر مصطفى قرش 76
 الخليل 2013/85 محمد خليل ابراهيم التميمي 77
 الخليل 2013/3 محمد طه عبد القادر سيد أحمد 78
 الخليل 2013/45 محمود أحمد جبر ارجوب 79
 القدس 2013/62 محمود تيسير عبد اهلل الرفيع 80
 رام اهلل 2013/81 محمود سامي محمود ابراهيم 81

 رام اهلل 2013/39 مروان شفيق شاكر شطاره 82

 رام اهلل 2013/27 مهند سعيد محمود عساف 83

 نابلس 2013/36 ناصر رفعت أمين سلمان 84
 القدس 2013/4 نشأت بهجت فطين طهبوب 85
 القدس 2013/75 نصار يقين ذياب داود 86
اهللرام  2013/42 نضال صالح محمود خليل 87  

 القدس 2013/60 نضال عبد المعطي شكري نيروخ 88
 نابلس 2013/49 هاشم درويش هاشم كوسا 89
 الخليل 2013/88 هاني جوهر محمود دعنا 90
 جنين 2013/48 وجيه مصطفى أسعد حمارشه 91

 القدس 2013/16 يحيى سالمه عبد الرحمن أبو ارميله 92
 


