
 

 محكمة بداية عمان / قسم شمال عمان الهيئة القضائية فيجدول مناوبات 
 

ة الصباحية   صلح حقوق -                الفت 

  8من الساعة 
 
 صباحا
 
  12الساعة  –     

 
 ظهرا
 
     

  
  إسم القاض 
           

  السيدة بيان العتيب   1
                       .القاض 
        

  السيدة علياء الذنيبات 2
                       . القاض 
         

  السيد ماهر النيف3
                  . القاض 
         

  السيدة عروب عطيات4
                   . القاض 
         

  السيدة اسماء الوشاح5
                     .القاض 
        

 

ة المسائية   صلح حقوق –                الفت 

  12من الساعة 
 
 ظهرا
 
       مساء   4 –    

  
  إسم القاض 
           

  السيدة نوال الخطيب1
                    .القاض 
        

ى كريشان2   السيدة بش 
                    . القاض 
         

  السيدة زينه الساليمة3
                     . القاض 
         

  السيد سام  الرحامنه   4         
                        . القاض 
         

  السيدة روز صليبا5         
                  .القاض 
        

 

 

 

 



 

 محكمة بداية عمان / قسم شمال عمان الهيئة القضائية فيجدول مناوبات 
 

ة الصباحية   صلح جزاء –                الفت 

  8من الساعة 
 
 صباحا
 
  12الساعة  -     

 
 ظهرا
 
     

  
  إسم القاض 
           

  السيدة ارساء الطراونة1
                      .القاض 
        

  السيدة بيان العمرات2        
                     .القاض 
        

  السيدة ديما الكلوب3
                    .القاض 
        

  السيد رائد شموط4
                 .القاض 
        

  السيد عالء المناعسة5
                    .القاض 
        

  السيد سامر الثوابية6        
                     .القاض 
        

 

ة المسائية   صلح جزاء –                الفت 

  12من الساعة 
 
 ظهرا
 
       مساء   4 –    

  
  إسم القاض 
           

  السيد منت  أبو قاعود1
                      .القاض 
        

  السيدة هناء أبو حمدية2
                       . القاض 
         

  السيدة فاتن أبو الجمال3
                        . القاض 
         

  السيدة فرح عفانة4         
                  . القاض 
         

  السيدة شيماء سنجق5         
                   .القاض 
        

 

 

 

 



 

 محكمة بداية عمان / قسم شمال عمان الهيئة القضائية فيجدول مناوبات 
 

ة الصباحية  بداية الجـــزاء -                الفت 

  8من الساعة 
 
 صباحا
 
  12الساعة  -     

 
 ظهرا
 
     

  
  إسم القاض 
           

  السيد رساب الزعب   1
                    .القاض 
        

  السيد عاطف الخوالدة2
                     . القاض 
         

 

ة المسائية  بداية الجـــزاء -               الفت 

  12من الساعة 
 
 ظهرا
 
       مساء   4 –    

  
  إسم القاض 
           

  السيدة بزعة المجال  1
                      .القاض 
        

  السيدة مياسة عبيدات2
                     . القاض 
         

 

ة الصباحية   الجنايات -                الفت 

  8من الساعة 
 
 صباحا
 
  12الساعة  -     

 
 ظهرا
 
     

  
  إسم القاض 
           

  زياد الحسامية +
                 الهيئة االول /القاض 
                    

  عبد 
      القاض 
 الحكيم الحمد       

 

 

 

 



 

 محكمة بداية عمان / قسم شمال عمان الهيئة القضائية فيجدول مناوبات 
 

ة المسائية  الجنايات -               الفت 

  12من الساعة 
 
 ظهرا
 
       مساء   4 –    

  
  إسم القاض 
           

  معتصم المجال  +
                 الهيئة الثانية/ القاض 
  مخلد الرقاد                          

             القاض 
       

 

 الهيئات اإلستئنافيــة  

 مواعيد المرافعات  إسم الهيئة 

  الهيئة االستئنافية  االجزائية االول / 
  القاض 
رمزي العظمات  + احد قضاة        

 البداية

 جميع أيام االسبوع 

  الهيئة االستئنافية  االجزائية الثانية / 
  القاض 
  خالد الرياحنة  +       

  القاض 
     رام        

 صالح

 كل يوم ) أحد ( من كل اسبوع 

  الهيئة االستئنافية  االجزائية الثالثة / 
  القاض 
  خالد الرياحنة  +       

  القاض 
محمد       

 زيدان

  الهيئة االستئنافية  االجزائية الرابعه / 
  القاض 
              رام  صالح  +       

  القاض 
محمد        

 زيدان

                               كل يوم ) اإلثني   ( من كل اسبوع 

 كل يوم ) ثالثاء ( من كل اسبوع 

   / الهيئة االستئنافية  الحقوقية االول
  القاض 
  ممدوح النجادا +       

  القاض 
جالل        

         الزعب   

 كل يوم )أربعاء ( من كل اسبوع 

  الهيئة االستئنافية الحقوقية الثانية / 
  القاض 
  ممدوح النجادا +       

  القاض 
خالد       

 العزام

 كل يوم )الخميس ( من كل اسبوع

  الهيئة االستئنافية  الحقوقية الثالثة/ 
  القاض 
  رمزي العظمات +       

  القاض 
محمد        

  
  المومب 
        

 كل يوم ) الثالثاء ( من كل اسبوع 

  الهيئة االستئنافية  التنفيذية االول/ 
  القاض 
  رمزي العظمات +       

  القاض 
محمد        

  
  المومب 
        

جميع أيام االسبوع بالنسبة لرئيس الهيئة  )  

ايام من كل أسبوع   رمزي العظمات ( وثالثة

 لعضو الهيئة

 

 قضاة التنفيذ  



 

 محكمة بداية عمان / قسم شمال عمان الهيئة القضائية فيجدول مناوبات 
 

  
  إسم القاض 
ة الزمنية                           الفت 

  إياد مهيـــــار
                 القاض 
 طيلة أيام األسبوع –دوام كامل        

  مصطف  القيام
              القاض 
 طيلة أيام األسبوع –دوام كامل        

  غادة أبو عمر
              القاض 
 طيلة أيام األسبوع –دوام كامل        

 


