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 م2012 كانون ثاني 22                                                                                            (               2012/     ت.ف.م/اإلشارة: صادر رقم )                             
 

 م2012عتمدين من وزارة العدل لعام مين الم  قائمة المحك  
 

 تاريخ إنتهاء اإلعتماد تاريخ اإلعتماد الفئة مجال التحكيم المحافظه رقم اإلعتماد إسم المحك ـم

 31/12/2014 1/1/2014 أولى هندسة مدنية الخميل 23 ابراىيم محمد سممان مشارقو

 31/12/2014 1/1/2014 ثالثة عقاري رام اهلل 57 ابراىيم يوسف ابراىيم طمميو

 31/12/2014 1/1/2014 ثالثة أراضي طوباس 84 احسان شييل سعد دراغمو

 31/12/2014 1/1/2014 أولى هندسة مدنية وعقاري بيت لحم 12 الياس جميل ميخائيل قمصيو

 31/12/2014 1/1/2014 ثانية عقاري نابمس 116 انور سميمان يوسف خرمو

 31/12/2014 1/1/2014 أولى هندسة مدنية وعقاري طولكرم 9 انور منصور عبد الرحمن منصور

 31/12/2014 1/1/2014 ثالثة المجوهرات والمعادن الثمينه أريحا واألغوار 82 اياد غازي محمد ابو النيل

 31/12/2014 1/1/2014 ثالثة عقاري طولكرم 103 أحمد حسين عبد الجميل مخموف

 31/12/2014 1/1/2014 أولى أراضي رام اهلل 5 مصطفى محمود أبو بكرأريج 

 31/12/2014 1/1/2014 أولى تجاري قمقيمية 34 أشجان فيصل شكري داود

 31/12/2014 1/1/2014 أولى تجاري رام اهلل 17 أمير زىدي عبد الفتاح تميمي

 31/12/2014 1/1/2014 ثالثة الشريعة اإلسالميةقواعد  الخميل 66 أيمن عبد الحميد عبد المجيد البدارين

 31/12/2014 1/1/2014 أولى مصرفي رام اهلل 30 باسل امير محمد طو

 31/12/2014 1/1/2014 أولى عقاري طولكرم 73 باسل منصور عبد الرحمن غانم
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 31/12/2014 1/1/2014 أولى تجاري رام اهلل 107 بدر زهير عبد القادر مرقه

 31/12/2014 1/1/2014 ثالثة مالي نابمس 83 يوسف عصيدهبسام عوض 

 31/12/2014 1/1/2014 ثالثة شركات نابمس 65 بالل ابراىيم أحمد ابو بكر

 31/12/2014 1/1/2014 ثالثة تجاري القدس 54 ثابت صبري اسماعيل أبو الروس

 31/12/2014 1/1/2014 أولى مالي جنين 95 جمال أحمد عبد اليادي أبو فرحو

 31/12/2014 1/1/2014 أولى تأمين رام اهلل 14 جمال يوسف جمعو عواد

 31/12/2014 1/1/2014 أولى تجاري قمقيمية 19 جياد أسعد أحمد زماري

 31/12/2014 1/1/2014 أولى مالي ومصرفي سمفيت 93 خالد عبد الرحيم رزق سماره

 31/12/2014 1/1/2014 ثالثة أوراق مالية رام اهلل 87 خالد عمر عبد الحميد اليدار

 31/12/2014 1/1/2014 أولى هندسة "إنشاءات المباني" الخميل 108 خضر سممان عمر قواسمو

 31/12/2014 1/1/2014 أولى عقاري بيت لحم 7 خميل عمي عوض حمامره

 31/12/2014 1/1/2014 أولى مالي طولكرم 96 داود عبد المطيف حسن جراب

 31/12/2014 1/1/2014 أولى عقاري جنين 71 رشدي يوسف زيدراشد 

 31/12/2014 1/1/2014 أولى تجاري القدس 98 راضي طو رضوان الجعبة

 31/12/2014 1/1/2014 ثانية مالي رام اهلل 38 رامي اسعد سميمان عيساوي

 31/12/2014 1/1/2014 ثانية تجاري رام اهلل 68 رياض أحمد يوسف عيسو

 31/12/2014 1/1/2014 ثالثة مالي رام اهلل 53 جمال زكريا الطريفيزكريا 

 31/12/2014 1/1/2014 ثانية مالي ومصرفي رام اهلل 44 زىدي محمد حسن شبيطو
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 31/12/2014 1/1/2014 ثانية عقاري قمقيمية 100 زىير اسعد قاسم شريم

 31/12/2014 1/1/2014 ثانية تجاري بيت لحم 112 سامي ادمون حبيب شحادة

 31/12/2014 1/1/2014 ثالثة هندسة ميكانيكية نابمس 51 سامي فييم يوسف عازم

 31/12/2014 1/1/2014 أولى ممكية فكرية رام اهلل 70 سعيد عبد الرحمن أحمد ابو عمي

 31/12/2014 1/1/2014 ثالثة مالي رام اهلل 58 سميمان فيد سميمان غنيم

 31/12/2014 1/1/2014 أولى مالي ومصرفي الخميل 13 سميمان محمد أحمد سميميو

 31/12/2014 1/1/2014 ثالثة مالي القدس 63 سييل عبد المعطي شكري نيروخ

 31/12/2014 1/1/2014 أولى مالي ومصرفي جنين 72 صابر اسماعيل عبد الرحيم قاللوه

 31/12/2014 1/1/2014 أولى مالي ومصرفي نابمس 8 صادق فؤاد نمر الحاج أسعد

 31/12/2014 1/1/2014 ثالثة هندسة مدنية )إنشاءات وبناء( نابمس 67 صاعد أحمد عدنان عبد الغني جوىري

 31/12/2014 1/1/2014 ثالثة تجاري وعقاري نابمس 106 صبحي محمد صبحي خميفو

 31/12/2014 1/1/2014 ثالثة تجاري )ضريبي( القدس 55 صييب صبري اسماعيل أبو الروس

 31/12/2014 1/1/2014 أولى تأمين رام اهلل 25 طارق ابراىيم كميب ديسي

 31/12/2014 1/1/2014 ثانية هندسة مدنية الخميل 80 ظافر محمد رفيق يوسف اسياج

 31/12/2014 1/1/2014 ثالثة المصارف اإلسالمية رام اهلل 90 عبد الرحمن اسعد عبد الرحمن ريحان

 31/12/2014 1/1/2014 ثانية أراضي طوباس 109 مسممانيعبد الفتاح اسعد حسين 

 31/12/2014 1/1/2014 ثانية عقاري نابمس 77 عبد الكريم محمد رشيد سويسو

 31/12/2014 1/1/2014 أولى مضاهاة الخطوط والبصمات رام اهلل 92 عبد اهلل حسين عبد اهلل عّزه

http://www.moj.pna.ps/


 
 

 دولــــــة فــلســطـيـــن
 

 وزارة العـدل
والوسائل البديمةاإلدارة العامة لمشؤون المهنية   

 
 

 دائـرة التحكيـم وفـض المنازعـات
 

 

State  Of  Palestine 

Ministry of Justice 

Public Administration for Professional Affairs 

& Alternative means for Dispute Resolution 

Department Arbitration & Dispute Resolution 

 

Ramallah, Um Al-sharayet 

Tel: 799259200 ،799280220  

Fax:  799208722  

http://www.moj.pna.ps 

 

 ام الشرايطرام هللا، 

 799280220،  022952377هاتف :

 799208722فاكس:  

 

 31/12/2014 1/1/2014 ثالثة أراضي أريحا واألغوار 91 عثمان عبد اهلل عثمان أبو حطب

 31/12/2014 1/1/2014 ثالثة عقاري جنين 61 عدنان محمود محمد خميميو

 31/12/2014 1/1/2014 أولى تجاري وعقاري الخميل 10 عصام رجب حامد بيوض تميمي

 31/12/2014 1/1/2014 أولى مصرفي رام اهلل 1 عمي شكري محمد حسن اسماعيل

 31/12/2014 1/1/2014 أولى هندسة مدنية رام اهلل 113 عمي شعتعمي عبد الحميد 

 31/12/2014 1/1/2014 ثانية مالي "ضريبي" رام اهلل 78 ود اسعد ابراىيماعماد د

 31/12/2014 1/1/2014 ثالثة مدني بيت لحم 52 عماد شكري عفيف البطارسو

 31/12/2014 1/1/2014 أولى شركات وممكية فكرية بيت لحم 28 عمر عثمان محمد الحروب

 31/12/2014 1/1/2014 ثانية عقاري بيت لحم 40 عمر محمود جدوع الزواىره

 31/12/2014 1/1/2014 ثالثة مالي رام اهلل 59 عمر يوسف محمود خميفو

 31/12/2014 1/1/2014 أولى مصرفي رام اهلل 15 عميد زىير محمد عمي عناني

 31/12/2014 1/1/2014 ثالثة مالي "تدقيق مالي" القدس 115 عيسى احمد موسى عباسي

 31/12/2014 1/1/2014 أولى مصرفي نابمس 111 غسان بديع محمود قعدان

 31/12/2014 1/1/2014 أولى هندسة مدنية نابمس 94 فخري سميح عبد الفتاح صفدي

 31/12/2014 1/1/2014 ثالثة ممكية فكرية نابمس 64 فراس حسام الدين ابراىيم اتيره

 31/12/2014 1/1/2014 أولى تجاري وعقاري بيت لحم 47 فضل سالم محمد نجاجره

 31/12/2014 1/1/2014 أولى مالي ومصرفي القدس 11 فؤاد عبد الرؤوف جبر جبر

 31/12/2014 1/1/2014 ثانية هندسة مدنية رام اهلل 114 قبس عاطف محمود بشاره
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 31/12/2014 1/1/2014 ثالثة شركات رام اهلل 86 كامل حسين محمد ابو كويك

 31/12/2014 1/1/2014 أولى تجاري القدس 97 لبنى سمير عبد اهلل كاتبو

 31/12/2014 1/1/2014 أولى هندسة مدنية بيت لحم 29 لطفي فرح الياس ابو حشيش

 31/12/2014 1/1/2014 أولى هندسة "عقود ومقاوالت" الخميل 76 ماىر كامل موسى شويكي

 31/12/2014 1/1/2014 أولى تجاري القدس 46 ماىر محمود أحمد زحايكو

 31/12/2014 1/1/2014 ثالثة أضرار المركبات الميكانيكية جنين 104 محمد أحمد اسعد بدارنو

 31/12/2014 1/1/2014 ثانية تجاري جنين 43 محمد أحمد محمد عيسو

 31/12/2014 1/1/2014 أولى "منازعات اإلستثمار والعقود الدولية" تجاري القدس 110 محمد أحمد محمود عمارنو

 31/12/2014 1/1/2014 ثانية مالي رام اهلل 37 محمد أحمد يوسف أبو الرب

 31/12/2014 1/1/2014 ثانية جمركي الخميل 79 محمد أسامو عبد الحافظ مسوده

 31/12/2014 1/1/2014 أولى مالي الخميل 74 محمد أكرم كاظم حسونو

 31/12/2014 1/1/2014 أولى هندسة ميكانيكية نابمس 18 محمد أمين حمد قاسم جوىر

 31/12/2014 1/1/2014 ثالثة مصرفي نابمس 50 محمد خالد محمود عرفات

 31/12/2014 1/1/2014 أولى مالي ومصرفي القدس 21 محمد خضر مصطفى قرش

 31/12/2014 1/1/2014 ثالثة مالي الخميل 85 محمد خميل ابراىيم التميمي

 31/12/2014 1/1/2014 ثانية أراضي الخميل 45 محمود أحمد جبر ارجوب

 31/12/2014 1/1/2014 ثالثة مالي القدس 62 محمود تيسير عبد اهلل الرفيع

 31/12/2014 1/1/2014 ثانية هندسة "عقود ومقاوالت" رام اهلل 81 محمود سامي محمود ابراىيم
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 31/12/2014 1/1/2014 ثانية عقاري جنين 102 محمد عيسى عطاطره محمود

 31/12/2014 1/1/2014 أولى تجاري نابمس 99 ميند عمر أحمد كببجي

 31/12/2014 1/1/2014 ثانية مالي نابمس 101 موسى محمد محمد طنبور

 31/12/2014 1/1/2014 ثانية أراضي نابمس 36 ناصر رفعت أمين سممان

 31/12/2014 1/1/2014 ثالثة عقاري بيت لحم 105 عبد اهلل عالء الدين نائل موسى

 31/12/2014 1/1/2014 أولى هندسة معمارية القدس 4 نشأت بيجت فطين طيبوب

 31/12/2014 1/1/2014 ثانية تأمين )تأمين عمى الحياة( رام اهلل 42 نضال صالح محمود خميل

 31/12/2014 1/1/2014 ثالثة مالي القدس 60 نضال عبد المعطي شكري نيروخ

 31/12/2014 1/1/2014 ثالثة تأمين حوادث المركبات نابمس 49 ىاشم درويش ىاشم كوسا

 31/12/2014 1/1/2014 ثالثة مالي "تدقيق مالي" الخميل 88 ىاني جوىر محمود دعنا

 31/12/2014 1/1/2014 ثانية عقاري جنين 48 وجيو مصطفى أسعد حمارشو
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