
 25/6/2020ولغاية يوم الخميس  31/5/2020دوام قضاة محكمة اربد االبتدائية في الفترة من يوم االحد 

 

-1- 

 االستئنافية الجزائية:  قضاة الهيئات -1

 االسبوع

 الفترة االولى

صباحا وحتى  8.00من الساعة ) 
ظهرا ( 12.00  

 الفترة الثانية
ظهرا و حتى  12.00من الساعة ) 

مساءا(  4.00  

 االول

حتى  الخميس  31/5/202)االحد  
4/6/2020)  

 الهيئة االولى

 القاضي مهند عبيدات /القاضي محمود الزعبي

 الهيئة الثانية

 القاضي احمد ابو قمر/القاضي محمد المناصره

 الهيئة الثالثة

 القاضي لؤي الشرايري/القاضي حماده شديفات

 الثاني

حتى الخميس 7/6/2020)االحد 
11/6/2020)  

 الهيئة الثانية

 القاضي محمد المناصره/ القاضي احمد ابو قمر

 الهيئة الثالثة

 القاضي حماده شديفات/ القاضي لؤي الشرايري 

 الهيئة االولى

 القاضي محمود الزعبي/ القاضي مهند عبيدات

 الثالث

حتى الخميس 14/6/2020)االحد 
18/6/2020)  

 الهيئة االولى

 القاضي محمود الزعبي/ القاضي مهند عبيدات

 الهيئة الثانية

 القاضي احمد ابو قمر/القاضي محمد المناصره

 الهيئة الثالثة

 القاضي لؤي الشرايري/القاضي حماده شديفات

 الرابع 

حتى الخميس 21/6/2020)االحد
25/6/2020)  

 الهيئة الثانية

 القاضي احمد ابو قمر/القاضي محمد المناصره

 الهيئة الثالثة

شديفاتالقاضي لؤي الشرايري/القاضي حماده   

 الهيئة االولى

 القاضي محمود الزعبي/ القاضي مهند عبيدات

 

 - قضاة الهيئات االستئنافية المدنية: -2

 االسبوع 
 الفترة االولى 

  12.00صباحا وحتى  8.00من الساعة ) 
 ظهرا ( 

 الفترة الثانية 
ظهرا و حتى  12.00من الساعة ) 

مساءا(  4.00  

 االول
 الهيئة االولى

 القاضي خالد العبابنه/ القاضي نضال الربضي

هيئة الثالثةال  
 القاضي محمد الشياب/ القاضي خلود الصوالحة
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حتى  الخميس  31/5/202)االحد  
4/6/2020)  

 الهيئة الثانية

 القاضي محمد عبيدات/ القاضي رباب البس

 الهيئة الرابعة 
 الخطيبالقاضي عادل مشاقبه/ القاضي رشا 

 الثاني

حتى الخميس 7/6/2020)االحد 
11/6/2020)  

 الهيئة الثالثة
 القاضي محمد الشياب/ القاضي خلود الصوالحة

 الهيئة الرابعة 
القاضي عادل مشاقبه/ القاضي رشا 

 الخطيب

 الهيئة االولى

 القاضي خالد العبابنه/ القاضي نضال الربضي

 الهيئة الثانية

عبيدات/ القاضي رباب القاضي محمد 
 البس

 الثالث

حتى الخميس 14/6/2020)االحد 
18/6/2020)  

 الهيئة االولى

 القاضي خالد العبابنه/ القاضي نضال الربضي

 الهيئة الثانية

القاضي محمد عبيدات/ القاضي رباب 
 البس

 
 الهيئة الثالثة

 القاضي محمد الشياب/ القاضي خلود الصوالحة

 الهيئة الرابعة 
القاضي عادل مشاقبه/ القاضي رشا 

 الخطيب

 الرابع 
حتى 21/6/2020)االحد

(25/6/2020الخميس   

 الهيئة الثالثة
 القاضي محمد الشياب/ القاضي خلود الصوالحة

 الهيئة الرابعة 
القاضي عادل مشاقبه/ القاضي رشا 

 الخطيب

 الهيئة االولى

 القاضي خالد العبابنه/ القاضي نضال الربضي

 الهيئة الثانية

القاضي محمد عبيدات/ القاضي رباب 
 البس

 -قضاة الهيئات الجنائية: -3

 االسبوع
 الفترة االولى

 12.00صباحا وحتى  8.00من الساعة ) 
 ظهرا ( 

 الفترة الثانية
ظهرا و حتى  12.00من الساعة ) 

 مساءا(  4.00

 االول

حتى   31/5/202)االحد  
(4/6/2020الخميس   

 الهيئة االولى
 القاضي مرضي الخصاونه/ القاضي وسن القرعان

 الهيئة الثانية
 القاضي زياد الجرايده/ القاضي قاسم شطناوي 

 الهيئة الثالثة 
 القاضي حسام عبيدات/ القاضي عبد هللا الحواري 

 الثاني
 الهيئة الثانية

 الجرايده/ القاضي قاسم شطناوي القاضي زياد 

 الهيئة االولى

 القاضي مرضي الخصاونه/ القاضي وسن القرعان
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حتى 7/6/2020)االحد 
 (11/6/2020الخميس 

 الهيئة الثالثة 
 القاضي حسام عبيدات/ القاضي عبد هللا الحواري 

 الثالث

حتى 14/6/2020)االحد 
 (18/6/2020الخميس 

 الهيئة االولى
القاضي مرضي الخصاونه/ القاضي وسن 

 القرعان

 الثانيةالهيئة 
 القاضي زياد الجرايده/ القاضي قاسم شطناوي 

 الهيئة الثالثة 
 القاضي حسام عبيدات/ القاضي عبد هللا الحواري 

 الرابع 

حتى 21/6/2020)االحد
 (25/6/2020الخميس 

 الهيئة الثانية
 القاضي زياد الجرايده/ القاضي قاسم شطناوي 

 الهيئة الثالثة 
عبد هللا القاضي حسام عبيدات/ القاضي 

 الحواري 

 الهيئة االولى

 القاضي مرضي الخصاونه/ القاضي وسن القرعان

 

 - قضاة بداية المدني: -4

 االسبوع
 الفترة االولى

صباحا وحتى  8.00من الساعة ) 
 ظهرا ( 12.00

 الفترة الثانية
ظهرا و حتى  12.00من الساعة ) 

 مساءا(  4.00

 االول

حتى   31/5/202)االحد  
(4/6/2020الخميس   

 سعيد العجلونيالقاضي  .1

 منال مسالمه القاضي .2  

امل العلي         القاضي . 3
 هادية الدويري القاضي .4

 محمد ملحم    القاضي . 1

 علي العزامالقاضي . 2 

 وليد مهنا  القاضي . 3

 طالل فريحاتالقاضي . 4 

 بسام ملكاوي القاضي . 5

 الثاني

حتى 7/6/2020)االحد 
 (11/6/2020الخميس 

 محمد ملحم  القاضي. 1

 علي العزام القاضي . 2   

 وليد مهناالقاضي . 3

 طالل فريحاتالقاضي  .4   

 بسام ملكاوي القاضي . 5

 سعيد العجلوني  القاضي  .1

 منال مسالمهالقاضي . 2

 امل العلي     القاضي . 3

 هادية الدويري القاضي .  4    

 محمد ملحم    القاضي . 1 سعيد العجلونيالقاضي  .1 الثالث
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حتى 14/6/2020)االحد 
 (18/6/2020الخميس 

 منال مسالمه القاضي . 2  

 امل العلي    القاضي . 3

 هادية الدويري القاضي . 4     

 علي العزامالقاضي . 2 

 وليد مهنا القاضي . 3

 طالل فريحاتالقاضي . 4  

 بسام ملكاوي القاضي . 5

 الرابع 
 حتى 21/6/2020)االحد

 (25/6/2020الخميس 

 محمد ملحمالقاضي .  1

 علي العزامالقاضي .  2    

 وليد مهناالقاضي . 3

 طالل فريحاتالقاضي .4       

 بسام ملكاوي القاضي  .5 

 سعيد العجلونيالقاضي  .1

 منال مسالمه القاضي . 2  

 امل العليالقاضي . 3

 هادية الدويري القاضي .  4        
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 -قضاة صلح الجزاء: -4

 االسبوع 

 الفترة االولى 

صباحا وحتى  8.00من الساعة ) 

 ظهرا ( 12.00

 الفترة الثانية 

  4.00ظهرا و حتى  12.00من الساعة ) 

 مساءا( 

 االول

حتى   31/5/202)االحد  

(4/6/2020الخميس   

 مأمون كنعانالقاضي  .1

 عاصم الجالوديالقاضي  .2

 ايمن حراحشة القاضي  .3

 علي الرشدانالقاضي  .4

 منير اللواماالقاضي  .5

 اسامة الطراونة القاضي  .6

 انس الدبعيالقاضي  .7

 علي الزعبيالقاضي  1

 عوض الصرايرةالقاضي  2

 عدي القعقاعالقاضي  3

 محمد عيال عوادالقاضي  4

 عبد الحليم حياصاتالقاضي  5

 مهند العمروالقاضي  6

 الثاني

حتى 7/6/2020)االحد 

 (11/6/2020الخميس 

 علي الزعبيالقاضي  .1

 عوض الصرايرةالقاضي  .2

 عدي القعقاعالقاضي  .3

 محمد عيال عوادالقاضي  .4

 عبد الحليم حياصاتالقاضي  .5

 مهند العمروالقاضي  .6

 مأمون كنعانالقاضي  .1

 عاصم الجالوديالقاضي  .2

 ايمن الحراحشة القاضي  .3

 علي الرشدانالقاضي  .4

 منير اللواماالقاضي  .5

 الطراونة اسامة القاضي  .6

 انس الدبعيالقاضي  .7

 الثالث

حتى 14/6/2020)االحد 

 (18/6/2020الخميس 

 مأمون كنعانالقاضي  .1

 عاصم الجالوديالقاضي  .2

 ايمن الحراحشه القاضي  .3

 علي الزعبيالقاضي  .1

 الصرايرةعوض القاضي  .2

 عدي القعقاعالقاضي  .3
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 علي الرشدانالقاضي  .4

 منير اللواماالقاضي  .5

 اسامة الطراونة القاضي  .6

 انس الدبعيالقاضي  .7

 محمد عيال عوادالقاضي  .4

 عبد الحليم حياصاتالقاضي  .5

 مهند العمروالقاضي  .6

 الرابع 

)االحد 

حتى 21/6/2020

الخميس 

25/6/2020) 

 علي الزعبيالقاضي  .1

 عوض الصرايرةالقاضي  .2

 عدي القعقاعالقاضي  .3

 محمد عيال عوادالقاضي  .4

 عبد الحليم حياصاتالقاضي  .5

 مهند العمروالقاضي  .6

 مأمون كنعانالقاضي  .1

 عاصم الجالوديالقاضي  .2

 ايمن الحراحشه القاضي  .3

 علي الرشدانالقاضي  .4

 منير اللواماالقاضي  .5

 اسامة الطراونة القاضي  .6

 انس الدبعيالقاضي  .7

 - قضاة صلح المدني:  -5

 االسبوع
 الفترة االولى

صباحا وحتى  8.00من الساعة ) 
 ظهرا ( 12.00

 الثانيةالفترة 
 4.00ظهرا و حتى  12.00من الساعة ) 

 مساءا( 

 االول

حتى   31/5/202)االحد  
(4/6/2020الخميس   

 االء الروسان  القاضي  .1

 جمال الرشيدالقاضي . 2 

 احمد الغويري القاضي  .3

 وليد الزواهرةالقاضي . 4 

 بيان مغايرة   القاضي  .5

 عالء المعانيالقاضي . 6  

 محمد المقبل القاضي . 7

 غدير قزاقزةالقاضي . 8   

 اياد السمحان    القاضي  .1

 عبدالمنعم مرزوق القاضي . 2

 عمر المسيعدين القاضي  .3

 ايمان الرجوبالقاضي . 4 

 محمد الدرابيعالقاضي . 5

 ارس مشاقبه ف القاضي . 6  

 عدي انجاداتالقاضي . 7

 براء محاسنةالقاضي . 8  
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 محمد العباهرة القاضي  .9

 مياد الدباكالقاضي  .10 

 مرفت الربيعالقاضي . 11

 زياد الزعبي القاضي . 9

 عمر الرواجيحالقاضي  .10  

 الثاني

حتى 7/6/2020)االحد 
 (4/6/2020الخميس 

 اياد السمحانالقاضي  .1

 عبدالمنعم مرزوق القاضي . 2 

 عمر المسيعدين القاضي  .3

 ايمان الرجوبالقاضي . 4 

 محمد الدرابيعالقاضي . 5

 فارس مشاقبه  القاضي .6  

 عدي انجاداتالقاضي . 7

 براء محاسنة القاضي .8  

 زياد الزعبي القاضي .9

 عمر الرواجيحالقاضي  .10   

 االء الروسان القاضي  .1

 جمال الرشيد القاضي .2  

 احمد الغويري القاضي  .3

 وليد الزواهرةالقاضي . 4

 مغايرةبيان القاضي  .5

 عالء المعانيالقاضي . 6  

 محمد المقبلالقاضي . 7

 غدير قزاقزةالقاضي . 8  

 محمد العباهرة  القاضي  .9

 مياد الدباكالقاضي  .10

 مرفت الربيعالقاضي . 11

 الثالث

حتى 14/6/2020)االحد 
 (18/6/2020الخميس 

 االء الروسان القاضي  .1

 جمال الرشيدالقاضي . 2  

 احمد الغويري القاضي  .3

 وليد الزواهرة القاضي .4

 بيان مغايرة القاضي   .5

 عالء المعانيالقاضي . 6 

 محمد المقبلالقاضي . 7

 غدير قزاقزةالقاضي . 8  

 محمد العباهرةالقاضي  .9

 مياد الدباكالقاضي  .10  

 اياد السمحان  القاضي  .1

 عبدالمنعم مرزوق القاضي . 2  

 عمر المسيعدينالقاضي  .3

 ايمان الرجوبالقاضي . 4  

 محمد الدرابيعالقاضي . 5

 فارس مشاقبه القاضي . 6  

 عدي انجاداتالقاضي . 7

 براء محاسنة القاضي .8  

 زياد الزعبي القاضي .9

 عمر الرواجيحالقاضي  .10   
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 مرفت الربيعالقاضي . 11

 الرابع 
)االحد 

حتى 21/6/2020
الخميس 

25/6/2020) 

 اياد السمحانالقاضي  .1

 عبدالمنعم مرزوق القاضي . 2 

 عمر المسيعدينالقاضي  .3

 ايمان الرجوبالقاضي . 4  

 محمد الدرابيع   القاضي .5

 فارس مشاقبهالقاضي . 6 

 عدي انجاداتالقاضي . 7

 براء محاسنة القاضي .8  

 زياد الزعبي  القاضي .9

 الرواجيحعمر القاضي  .10  

 

 االء الروسان القاضي  .1

 جمال الرشيدالقاضي . 2  

 احمد الغويري القاضي  .3

 وليد الزواهرةالقاضي . 4 

 بيان مغايرةالقاضي  .5

 عالء المعانيالقاضي . 6  

 محمد المقبلالقاضي . 7

 غدير قزاقزةالقاضي . 8  

 محمد العباهرةالقاضي  .9

 مياد الدباكالقاضي  .10  

 مرفت الربيعالقاضي . 11  
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 مالحظات:

تطبيق اجندة الجلسات المرفقة والمقررة من قبل المجلس سيشمل الدعاوى المدنية والجزائية في محكمة اربد  -1
 .)بداية وصلح( االبتدائية

 القضايا المعدة للمرافعات والفصل سيتم التنسيق مباشرة مع اطرافها من قبل هيئة المحكمة لتحديد موعد لها.  -2

في حال وجود اختالف في المواعيد على النظام مع االجندة المقررة من قبل المجلس القضائي الموقر والسباب  -3
                                                                                        االجندة المقررة من قبل المجلس القضائي الموقر وسيتم الحقا  تصويب الوضع على النظام لكل دعوى فنية فتعتمد 

 على حدا بحيث تتوافق مع االجندة.

فيتم تحديد مواعيد جلسات لهذه القضايا عن   الجزائية ت االستئنافية المدنية واالستئنافيةفيما يتعلق بقضايا الهئيا -4
 . 2020/ 15/6طريق كل هيئة وسيتم اعالم اطرافها بهذه المواعيد والتي يجب ان ال تتجاوز تاريخ 

 


