
 حزيرانهر لشالتابعة لها والمحاكم الفرعية  محكمه السلط االبتدائية قضاهجدول مناوبات الساده 

 قضاة محكمه السلط االبتدائية

 /المسائيةالفترة  قضاه التنفيذ 
 /القسم الجزائي
بداية وصلح 

  جزاء ال

القسم  /الفترة الصباحية
الحقوقي بداية وصلح 

حقوقال   

الهيئات/ الفترة الصباحية      
     

 اليوم  الهيئات/ الفترة المسائية 

 السبت     د.ممدوح العالويين 

 بسام الدهامين  د.ممدوح العالويين 
 زيدون خريس 
 سوزان سالم 

 الحسن  منار
 

 

 د. جعفر المعاني
 احمد الطراونه 

 د.محمد ابو حماد 
 وعد الزغول 
  اسراء الرشق

  

برئاسة الهيئة الجنائية 
 القاضي نواف السمرات

وعضوية القاضي صالح 
 الشوابكه

 

  االحد 

  د.ممدوح العالويين 
 بسام الدهامين 
 زيدون خريس 
 سوزان سالم 

الحسن  منار  

 
 د. جعفر المعاني

 احمد الطراونه 
 د.محمد ابو حماد 

 وعد الزغول 
  اسراء الرشق

 

الهيئة الجنائية برئاسة 
 القاضي نواف السمرات

وعضوية القاضي صالح 
 الشوابكه

الهيئة االستئنافية 
الجزائية برئاسة القاضي 

 االثنين 



 
 
 

ميساء ابو ديه والقاضي 
 زيدون خريس

  بسام الدهامين  د.ممدوح العالويين 
خريس  زيدون   

 سوزان سالم 
 منار الحسن 

 د. جعفر المعاني
 احمد الطراونه 

 د.محمد ابو حماد 
 وعد الزغول 
  اسراء الرشق

 

الهيئة الجنائية برئاسة 
 القاضي نواف السمرات

وعضوية القاضي صالح 
 الشوابكه

 
 

الهيئة االستئنافية الحقوقية 
برئاسة القاضي ايمان 

 الروسان وعضوية
احمد الطراونه القاضي   

 الثالثاء

 بسام الدهامين   د.ممدوح العالويين 
خريس  زيدون   

 سوزان سالم 
 منار الحسن 

 د. جعفر المعاني
 احمد الطراونه 

 د.محمد ابو حماد 
 وعد الزغول 
  اسراء الرشق

 

الهيئة الجنائية برئاسة 
 القاضي نواف السمرات

وعضوية القاضي صالح 
 الشوابكه

الهيئة االستئنافية 
الجزائية برئاسة القاضي 
ميساء ابو ديه والقاضي 

 زيدون خريس
 

 االربعاء 

 بسام الدهامين   د.ممدوح العالويين 
خريس  زيدون   

 سوزان سالم 
 منار الحسن 

الهيئة االستئنافية الحقوقية   
برئاسة القاضي ايمان 

 الروسان وعضوية
احمد الطراونه القاضي  

 الخميس



 لشهر حزيران  التابعة لمحكمه السلط االبتدائية في المحاكم الفرعية  قضاة الصلحمناوبات الساده 

 الباشامحكمة صلح عين 

المسائية/ القسم الفترة  قضاه التنفيذ 
 الجزائي  

القسم الحقوقي  /الفترة الصباحية  اليوم  

 السبت   القاضي احمد المحاسنه 

  القاضي احمد المحاسنه 
 القاضي احمد المحاسنه 

 القاضي ايمان حرب     

 

 يزن الرطروط  القاضي 
 عزة الشاميالقاضي  

 

  االحد

المحاسنه القاضي احمد    
 القاضي احمد المحاسنه 

 القاضي ايمان حرب     
 

 

 القاضي  يزن الرطروط 
 القاضي عزة الشامي  

 

 

 االثنين

 القاضي احمد المحاسنه  القاضي احمد المحاسنه 
 القاضي ايمان حرب     

 

 القاضي  يزن الرطروط
 القاضي عزة الشامي 

  
 

 الثالثاء



 احمد المحاسنه القاضي  القاضي احمد المحاسنه 
 القاضي ايمان حرب     

 

 القاضي  يزن الرطروط
 القاضي عزة الشامي           

 

 الخميس

 

 محكمة صلح دير عال

 

المسائية/ القسم الجزائي الفترة  قضاه التنفيذ 
  

القسم الحقوقي   /الفترة الصباحية  اليوم  

 السبت   القاضي خلدون غنيمات

 القاضي سعد التل   القاضي خلدون غنيمات
 القاضي خلدون غنيمات

 

 القاضي سعد التل  
 القاضي خلدون غنيمات

 

  االحد

 القاضي خلدون غنيمات

 
 القاضي سعد التل  

 القاضي خلدون غنيمات
 

 القاضي سعد التل   
 القاضي خلدون غنيمات

 
 

 االثنين



 القاضي سعد التل   القاضي خلدون غنيمات
 القاضي خلدون غنيمات

 

 القاضي سعد التل  
 القاضي خلدون غنيمات

  
 

 الثالثاء

 القاضي سعد التل   القاضي خلدون غنيمات
   القاضي خلدون غنيمات

 القاضي سعد التل  
 القاضي خلدون غنيمات

 
 

 االربعاء

 القاضي سعد التل   القاضي خلدون غنيمات
 ت القاضي خلدون غنيما

 القاضي سعد التل  
 القاضي خلدون غنيمات

  

 الخميس

 

 

 

 

 

 



 محكمة صلح الشونة الجنوبية 

 

المسائية/ القسم الفترة  قضاه التنفيذ 
 الجزائي  

القسم الحقوقي   /الفترة الصباحية  اليوم  

 القاضي عمر خريسات
 القاضي احمد الشيخ ذيب

 السبت  

 القاضي عمر خريسات
 القاضي احمد الشيخ ذيب

 القاضي عمر خريسات
 ذيبالقاضي احمد الشيخ 

 

 القاضي عمر خريسات
 القاضي احمد الشيخ ذيب

 

  االحد

 القاضي عمر خريسات
 القاضي احمد الشيخ ذيب

 

 القاضي عمر خريسات
 القاضي احمد الشيخ ذيب

 

 القاضي عمر خريسات 
 القاضي احمد الشيخ ذيب

 

 االثنين

 القاضي عمر خريسات
 القاضي احمد الشيخ ذيب

 القاضي عمر خريسات
 القاضي احمد الشيخ ذيب

 
 

 القاضي عمر خريسات
 القاضي احمد الشيخ ذيب

  
 

 الثالثاء



 القاضي عمر خريسات
 القاضي احمد الشيخ ذيب

 القاضي عمر خريسات
 القاضي احمد الشيخ ذيب

 

 القاضي عمر خريسات
 القاضي احمد الشيخ ذيب

 
 

 االربعاء

 القاضي عمر خريسات
 القاضي احمد الشيخ ذيب

 القاضي عمر خريسات
 القاضي احمد الشيخ ذيب

 

 القاضي عمر خريسات
 القاضي احمد الشيخ ذيب

  

 الخميس

 

 

 

 

 

 

 

 


