
وقائمة بأسماء المعتقمين اإلداريين المذين  سياسة االعتقال االداريحول  تقريرا موسعاىيئة األسرى تنشر 
 تتابع ممفاتيم

االعتقال االداري سياسة قديمة حديثة تنتيجيا سمطات االحتالل ضد الفمسطينيين واتخذت من ىذه السياسة 
من المواطنين خاصة في االوقات التي يتطمب بيا الوضع السياسي كوسيمة تتيح ليا اعتقال اكبر عدد ممكن 

اضافة الى ان ىذه السياسة تتيح ليا اعتقال اي مواطن كتدبير احترازي دون تيمو متى  ،ىذه االعتقاالت
 .طقة وسالمة الجميور بحسب ادعائيماقتضت معموماتيم االستخباراتية ذلك واصبح االمر يتعمق بامن المن

االعتقال االداري بالمفيوم البسيط : " بانو اعتقال بدون تيمة او محاكمو حيث ال يستطيع المعتقل او ويعرف 
 .حتى محاميو من الوصول الى ادلة االحتجاز بناء عمى معمومات سرية " الممف السري "

يتجاوز االمر ويمكن بحسب االوامر العسكريو االسرائيميو اصدار وتجديد امر االعتقال االداري عمى ان ال 
 الواحد مدة اقصاىا ستة شيور  .

( من انظمة الدفاع لحالة 111وتستند اجراءات االعتقال االداري المطبقة في االراضي المحتمة الى المادة ) 
م اجريت من ذلك التاريخ عدة تعديالت  1945الطوارئ التي طبقتيا سمطات االحتالل  البريطانيو سنة 

 " حيث يعتبر ىذا االمر ىو االطار القانوني لالعتقال االداري .1651"خمصت الى االمر العسكري 

م  1967ت سمطات االحتالل في ىذه السياسو وبشكل متصاعد منذ احتالليا الضفة الغربية عام عنلقد ام
م عندما اصدرت سمطات  1987استمر ىذا النيج بالتصاعد مع بداية انتفاضة و  ،كسياسة عقاب جماعي

م  1988سنة  1228اوامر عسكرية لمتسييل من عممية االعتقال االداري كان منيا القرار االحتالل عدة 
والذي اعطى صالحية اصدار قرار االعتقال االداري لضباط وجنود اقل رتبة من القائد العسكري وعمى اثر 

 .الصحراوي الستيعاب ىذه االعداد " في النقب  3ذلك تم فتح معتقل " انصار 

سرائيمي يمنح القائد العسكري صالحية اجراء اي تعديالت عمى االوامر العسكريو المتعمقو ان القانون اال
باالعتقال االداري بما يتالئم والضرورة العسكريو دون االخذ بالحسبان اية معايير دوليو ليا عالقة بحقوق 

 المعتقمين .



 اجراءات المحاكمة في االعتقال االداري : 

االعتقال االداري خاضعة لذات اجراءات المحاكمات العادية في المحاكم فيما لو  ان اجراءات المحاكمة في
تم التحدث عن وجود الئحة اتيام .. فمن لحظة االعتقال يتم احتجاز المعتقل في فترة التوقيف االولى في 

تقل بصدور مراكز االعتقال او التحقيق ومن ثم عرضو عمى محكمة تمديد التوقيف والتي بيا يتم ابالغ المع
امر االعتقال االداري بحقو من قبل قائد المنطقو لينتقل منيا الى بدء اجراءات محاكمة االداري عبر جمسة 

 48ايام من صدور االمر االداري وذلك بحق معتقمين الضفو ولمدة اقصاىا  8التثبيت والتي تعقد خالل 
وبعد عقد جمسة التثبيت يكون احد مخرجات  ،يوساعو لمعتقمي القدس الذين تتم محاكمتيم امام المحاكم المدن

ونتائج المحكمة اما اطالق سراح المعتقل، او تاجيل الجمسة الستدعاء ممثل عن المخابرات او تثبيت 
. وفي حال التثبيت يحق لممعتقل عبر محاميو خفيض مدة االمر مرافقة بالتثبيتاالعتقال االداري واحيانا يتم ت

ر التثبيت كما بامكانو التوجو لممحكمة العميا حال حدوث خطا قاوني في محكمة بتقديم استئناف عمى قرا
لذا اقتضى التنويو ىنا ان المحكمة العميا ليست بدرجة استئناف  ،التثبيت او السباب خاصة استوجبت ذلك

 عمى قرار محكمة االستئناف وان رفع الممف لممحكمة العميا يرجع تقديره لمحامي المعتقل . 

اال ان الحديث يبقى  ،غم من توافر اجراءات محاكمة لممعتقل االداري اسوة بمعتقل اخر ذات الئحة اتياموبالر 
فيو اعتقال تعسفي مخالف لكافة القوانين واالعراف الدولية وال  ،ىنا عمى عدم قانونية امر االعتقال ذاتو

صورية " غير عادلو انطالقا من القاعدة  يمكننا التعامل ىنا مع ىذه المحاكمة اال باعتبارىا " محكمة عسكرية
القانونية " ما بني عمى باطل فيو باطل " لذا نرى ان كثيرا من اسرانا يرفضون المثول امام ىذه النوعية من 

ضو في شير شباط من المحاكم ال بل خاضعوا مقاطعات جماعية بشكل اضراب  كما االضراب الذي تم خو 
 .الدولي بعدم شرعية ىذا االعتقالمطات االحتالل ولممجتمع اليصال الرسالة لسم  2118العام 

 

 االعتقال االداري والقوانين الدولية : 

فيو  ،وانتياك صارخ لحقوق االنسان ،ان االعتقال االداري من الوجية الدولية ىو اعتقال تعسفي غير قانوني
اعتقال يتنافى مع ابسط المعايير الدوليو  النو يتم بدون تيمة ومحاكمو ويعتمد عمى مواد الممف السري ال 



يمكن لممعتقل او محاميو االطالع عمييا جاء ىذا منافيا لمعيد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيو في 
احد او اعتقالو تعسفا وانو ال يجوز حرمان  التي نصت صراحة عمى انو " ال يجوز القبض عمى 1\9المادة 

 احد من حريتو اال السباب خاصة نص عمييا القانون " 

تشترط العتبار المحاكمو عادلو ان يتم  71 \ 71م في المادتين  1949كما ان اتفاقية جنيف الرابعو لمعام 
 امكانية الدفاع عن نفسو . ابالغ المتيم بالئحة اتيام وبمغة يفيميا تبين لو اسباب اعتقالو ليتاح لو

( من  78اال ان ادعاءات سمطات االحتالل في ممارستيا لالعتقال االداري جاء من قبيل تسمحيا بالمادة ) 
اال انو في حقيقة االمر  م، 1949اتفاقية جنيف الرابعو بشان حماية االشخاص المدنيين وقت الحروب لمعام 

 .وف السماح باالعتقال االداري حيث جاء في ىذه المادةفان ىذه الماده تناولت وبوضوح الية وظر 

" اذا رات دولة االحتالل السباب امنية قيرية ان تتخذ تدابير امنيو ازاء اشخاص محميين فميا عمى االكثر 
ان تفرض عمييم اقامو جبرية او تعتقميم " وىذا يدل وبشكل ال مجال فيو لمشك انيا تحدثت عن االعتقال 

 الت طارئة جدا وكوسيمة اخيره بعد استنفاذىا لشرط االقامو الجبريو كشرط يعتبر اقل ضررا االداري في حا

بالرغم من كل ىذه االتفاقيات والقوانين الدوليو اال ان سمطات االحتالل ال زالت تمعن في سياستيا في 
الحائط  تمك القيود االعتقال االداري فقد قامت بسوء استغالل لمقانون الدولي واالتفاقيات ضاربة بعرض 

ابتداء من معرفة المعتقل االداري السباب احتجازه وابالغو مسبقا باالحتجاز وحصولو عمى حقو في الطعن 
في شرعية االحتجاز واستمراره وحقوقو االساسيو كاي معتقل بالمساعده القانونية والتواصل مع ذويو فيي ال 

ريخو  بعد تجديد اوامر االعتقال الخاصة بيم لممرة الرابعو زالت تحتجز العديد من االسرى االداريين حتى تا
في االعتقال االداري ومنيم من تجاوز ىذه المدة  عامينانياء العمى التوالي فمنيم من شارف عمى  والخامسو

" مرات متتاليو 9فعال يذكر منيم عميد االسرى االداريين " ابراىيم العروج " الذي تم تجديد امره االداري "
نتيي بغطرستيم االمر الى تحويل ممفو مؤخرا الى قضية  " الئحة اتيام" ليحولوا بذلك من نيمو لمحريو. لي

ويذكر ايضا عمى سبيل المثال ال الحصر االسير " محمود مخامره الزين " الذي جدد امره االداري لممرة 
 ت عمى التوالي .واالسير "عدي بينج" الذي تم تمديده ايضا خمس مرا ،الخامسو عمى التوالي

 



 معركة االمعاء الخاوية 

االسرى االداريين وعمى مدار سنوات ماضية ال زالوا يخوضون اضرابات مفتوحة عن الطعام سواء اكانت 
فرديو او جماعيو احتجاجا منيم عمى اعتقاليم الغير قانوني ، ويعتبر اضرابيم اكثر الوسائل النضاليو واىميا 

عمى ادارة السجون لتحقيق مطمبيم في حين تتعنت االخرى في انتياك كافة القوانين  من حيث الفعاليو والتاثير
 واالتفاقيات الدوليو .

اطول اضراب جماعي  2114ويعد اضراب االسرى االداريين في سجون االحتالل من شير نيسان لمعام  
 را . اسي 221" يوما تجاوز فيو عدد االسرى االداريين المضربين انذاك  63استمر " 

استمرت نضاالت اسرانا االداريين وبشكل فردي باالضراب عن الطعام احتجاجا عمى اعتقاليم االداري 
استوجب عمينا ذكرىم ىنا وىم  ،خمصت جميعيا بانتصارات في عدم تجديد اعتقاليم االداري  واالفراج عنيم

(  2115 \ 2112 \ 2111كل من االسير" خضر عدنان " الذي خاض عدة اضرابات في االعوام ) 
ن االسرى "حسن الصفدي ،بالل " وكل م2112واالسيرة " ىناء الشمبي " التي خاضت اضرابيا في العام " 

واالسيرين " ايمن   2112سامر البرق في العام  ،عمر ابو شالل، جعفر عز الدين ،ثائر حاللحمو، ذياب
 2115واالسير " محمد عالن " في العام (   2113 \2112سامر العيساوي"  في العامين )   -الشراونو  

محمد طبنجو ، خالد  ،وصوال الى كل من االسرى " حسام الرزة  2116واالسير " محمد القيق " في العام 
انتيى بتحقيق  2119فراج ، سميم الرجوب " الذين خاضوا ايضا اضرابا مفتوحا عن الطعام في العام الحالي 

 مطالبيم باالفراج عنيم  .

 

 

 احصائية رقمية حول االعتقال االداري :

لقد قامت سمطات االحتالل ومنذ االنتفاضة االولى باعتقال االف الفمسطينيين وتحويميم الى االعتقال االداري 
واستمرت سياسة االعتقال تباعا لموضع السياسي  ،( وما يزيد1794حيث بمغ عدد االسرى االداريين انذاك ) 



وعند اندالع االنتفاضة الثانية عاودت النسبة باالرتفاع مقارنة مع فترة  ،وتارة ترتفع فتارة تنخفض االحصائيات
 ( اسير الى االعتقال االداري . 1111حويل ما يزيد عن ) تحيث تم  ،م 2112التسعينيات خاصة في العام 

جد ايضا تفاوتا في م حتى عامنا ىذا ن 2111واذا ما تناولنا االحصائيات التقريبيو لمعقد الحالي لالعوام 
بمغ )  2111( وفي العام  217االداريين )  المعتقمينم بمغ عدد 2111ففي العام  ،مجمل ىذه االحصائيات

( ومن  155م بمغت ) 2113( والعام 178م حيث بمغت ) 2112( عاودت باالنخفاض في العامين  311
م بمغت  2115اسير اداري وفي العام (  414م الى ) 2114ثم عادوت باالرتفاع الممحوظ لتصل في العام 

 \م فقد سجمت اعمى نسبيا بعد اندالع " انتفاضة القدس " في شير اكتوبر  2116( اما في العام 651)
( معتقل  751م الى ) 2116( امر اداري جديد لتصل النسبة في العام 192م واصدار اكثر من ) 2115
 اداري .

 " .451م بمغ "2118" اسير وفي العام  511يين حوالي " م بمغ عدد االسرى االدار 2117في العام 

فقد اصدرت خالل الشيرين ، وال زالت سمطات االحتالل تصدر اوامر اعتقال اداريو حتى يومنا ىذا
ليصل عدد االسرى االداريين حتى الشير ، " امر 84" خالل شير ابريل و  ،" امر اداري75المنصرمين  " 

سجون )  مجدو يقضون محكوميتيم موزعين عمى  ا" اسير اداري ال زالو  441"  ما يقاربالحالي حزيران الى 
 النقب ( . ،عوفر

 182تقوم ىيئة شؤون االسرى والمحررين ومن خالل محامييا االستاذ " محمود الحمبي " بمتابعة  " 
 فق ادناه : اداري في المحاكم االسرائيميو عمى اختالف درجاتيا مدرجة اسماؤىم في الجدول المر "اسير 

 

 

 

 عدد مرات بداٌة ونهاٌة االمر االداري
 االداري

 اسم االسٌر  تارٌخ االعتقال المحافظه
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  .31 ادم عمر مسلط 94/6/9118 بٌت لحم امر ثانً 92/6/9119حتى90/19/9118شهورتبدا 6

مثقال محمد ابو  14/19/9118 الخلٌل امر ثانً 19/8/9119حتى  10/4/9119شهور تبدا 4
 جحٌشه

32.  

جعفر عبد هللا  14/19/9118 بٌت لحم امر اول 10/6/9119حتى91/19/9118شهورتبدا 6
 عروج

33.  

  .34 محمد اٌمن قاسم 18/19/9118 جنٌن  امر اول 17/6/9119حتى94/19/9118شهورتبدا 6

داوود مصطفى ابو  99/4/9118 رام هللا امر رابع 18/8/9119حتى  19/4/9119شهور تبدا  4
 حسٌن

35.  

رمزي محمد  94/6/9118 بٌت لحم امر ثانً 99/6/9119حتى90/19/9118شهورتبدا 6
 الهرٌمً

36.  

حسٌن اشرف  94/6/9118 بٌت لحم امر ثانً 99/6/9119حتى90/19/9118شهورتبدا 6
 الكوازبه

37.  

موسى سمٌح  94/6/9118 بٌت لحم امر ثانً 99/6/9119حتى90/19/9118شهورتبدا  6
 صالحات

38.  

  .39 محمد خلٌل كوازبه 94/6/9118 بٌت لحم امر ثانً 99/6/9119حتى90/19/9118شهورتبدا 6

محمود عماد  94/6/9118 بٌت لحم امر ثانً 99/6/9119حتى 90/19/9118شهورتبدا 6
 شوٌكه

40.  

  .41 امٌر نائل صالح 94/6/9118 بٌت لحم امر ثانً 99/6/9119حتى90/19/9118شهورتبدا 6

منذر ابراهٌم ابو  18/19/9118 الخلٌل امرثانً 16/6/9119حتى  17/4/9119شهرٌن تبدا 
 جحٌشه

42.  

  .43 غسان الفً نعٌم 1/2/9118 رام هللا امر ثالث 01/6/9119حتى99/4/9118شهرٌن تبد من 

رٌاض عدنان ابو  9/7/9118 الخلٌل امر ثانً 99/8/9119حتى01/4/9119شهورتبدا 4
 عٌشه

44.  

محمد محمود  92/19/9118 رام هللا امر اول 94/6/9118حتى01/19/9118شهور تبدا 6
 حوامده

45.  

محمد جمٌل  9/19/9118 الخلٌل امر اول 8/6/9119حتى10/19/9118شهورتبدا 6
 دعٌسات

46.  

  .47 رائد محمد عاٌشً 4/19/9118 بٌت لحم امر اول 0/6/9119حتى97/19/9118شهور تبدا 6

  .48 محمد خلٌل عمر 19/19/9118 جنٌن امر اول 18/6/9119حتى01/19/9118شهورتبدا 6

  .49 حامد رٌاض حامد 01/19/9118 رام هللا امر ثانً 99/6/9119حتى01/0/9119شهورتبدا 0

  .50 ثائر رضا مرعً 1/1/9119 طولكرم امر اول 01/6/9119حتى11/1/9119شهور تبدا 6

  .51 هانً عماد عبٌدو 6/7/9118 الخلٌل امر ثانً 4/7/9119حتى2/1/9119شهورتبدا 6

  .52 محمد جراداتاٌمن  2/9/9118 الخلٌل امرثالث 0/8/9119حتى  4/2/9119شهور تبدا  0

ابراهٌم محمد ابو  14/19/9118 بٌت لحم امر اول 6/7/9119حتى14/1/9119شهورتبدا 4
 العٌش

53.  



  .54 سامح محمد كمٌل 12/11/9118 جنٌن امر اول 14/7/9119حتى12/1/9119شهورتبدا 6

  .55 مهند سمٌر حماد 10/6/9118 جنٌن امر ثالث 11/9/9119حتى  11/2/9119شهور تبدا  4

  .56 نادي محمد عوض 90/19/9118 رام هللا امر ثانً 99/6/9119حتى01/19/9118تبداشهور  6

عبد الناصر عدنان  19/7/9117 قلقٌلٌه امر رابع 19/7/9119حتى91/1/9119شهورتبدا 6
 رابً

57.  

  .58 خالد ولٌد سلٌمان 2/19/9117 رام هللا امر رابع 1/8/9119حتى 9/4/9119شهورتبدا 4

بهاء حسن ابو  11/1/9119 جنٌن امر اول 9/7/9119حتى18/1/9119شهورتبدا 6
 طبٌخ

59.  

  .60 صالح عبد الهرٌمً 98/2/9118 بٌت لحم امر ثالث ج 94/9/9119حتى92/2/9119شخورتبدا 4 

  .61 ثائر معروف الحاج 01/7/9118 رام هللا امر ثانً 98/2/9119حتى96/1/9119شهورتبدا 4

  .62 خالد جمٌل دعدوع 7/2/9118 بٌت لحم امر ثالث 91/9/9119حتى  99/2/9119شهور تبدا  4

نور الدٌن محمد  99/7/9118 بٌت لحم امر ثانً 98/7/9118حتى 99/1/9119شهورتبدا 6
 احمد

63.  

  .64 عٌسى نادر صالح 17/2/9118 بٌت لحم امر ثانً 94/9/9119حتى 92/2/9119شهور تبدا  4

  .65 اسماعٌل احمد علً 19/1/9119 رام هللا اولامر  11/7/9119حتى91/1/9119شهور نبدا 6

  .66 وائل عاٌد ربعً 0/8/9118 الخلٌل امر ثانً 1/8/9119حتى9/9/9119شهور تبدا 6

هشام مفٌد ابو  99/1/9119 نابلس امر اول 91/7/9119حتى01/1/9119شهورتبدا 6
 صالح

67.  

 حسن محمد 9/1/9119 بٌت لحم امر اول 9/7/9119حتى11/1/9119شهورتبدا 6
 الزغاري

68.  

  .69 ربحً طالل شهوان 01/1/9118 رام هللا امر ثالث 99/7/9119حتى90/1/9119شهورتبدا 6

  .70 محمد ناصر حامد 99/1/9118 رام هللا امر اول 98/7/9119حتى4/9/9119شهورتبدا 6

احمد جمال ابو  7/6/9118 بٌت لحم امررابع 4/11/9119حتى  2/6/9119شهور تبدا  4
 جلغٌف

71.  

  .72 ربحً طالل شهوان 01/1/9118 رام هللا امر ثالث 99/7/9119حتى90/1/9119شهورتبدا 6

محمد عبد الناصر  99/1/9119 رام هللا امر اول 98/7/9119حتى4/9/9119شهورتبدا 6
 حامد

73.  

محمود محمد  9/8/9118 الخلٌل امر ثانً 01/7/9119حتى1/9/9119شهورتبدا 6
 الفسفوس

74.  

  .75 منذر محمد عاشور 4/9/9119 طولكرم امر اول 0/8/9119حتى7/9/9119شهورتبدا 6

ابراهٌم محمد عبد  4/9/9119 رام هللا امر ثالث 0/11/9119حتى  4/6/9119شهور تبدا 4
 المجٌد

76.  

  .77 احمد خلٌل ابراهٌم 9/8/9118 ارٌحا امر ثانً 7/8/9119حتى8/9/9119شهورتبدا 6

صالح محمود  11/8/9118 رام هللا امر ثانً 8/8/9119حتى9/9/9119شهورتبدا 6
 بدوان

78.  

ابراهٌم محمد  11/8/9118 الخلٌل امر ثانً 9/8/9119حتى11/9/9119شهورتبدا 6
 خالٌله

79.  



علً زهٌر ابو  19/8/9118 رام هللا امر ثانً 11/8/9119حتى11/9/9119شهورتبدا 6
 عطٌه

80.  

  .81 فداء محمد دعمس 99/2/9118 الخلٌل امر ثانً 14/6/9119حتى12/9/9119شهورتبدا 4

  .82 محمد سعٌد مطرٌه 96/1/9119 رام هللا امر اول 92/2/9119حتى96/1/9119شهورتبدا 4

  .83 محمد علً معطً 01/7/9118 بٌت لحم امر ثانً 98/7/9119حتى99/1/9119شهورتبدا 6

  .84 منتصر عبد حروب 6/9/9119 الخلٌل امر اول 2/8/9119حتى10/19/9119شهورتبدا 6

حسن محمد  12/11/9118 رام هللا امر ثانً 10/6/9119حتى14/9/9119شهور 4
 عصفور

85.  

مجاهد محمد ابو  2/9/9119 الخلٌل امر اول 4/6/9119حتى7/9/9119شهورتبدا 4
 جحٌشه

86.  

محمد اشرف  19/9/9119 جنٌن امر اول 11/8/9119حتى18/9/9119شهورتبدا 6
 القٌسً

87.  

  .88 ورد محمد عبده 18/6/9118 رام هللا امر ثالث 12/6/9119حتى16/9/9119شهورتبدا 4

منتصر ٌحٌى ابو  99/11/9118 رام هللا امر ثانً 91/6/9119حتى91/9/9119شهورتبدا 4
 عزوم

89.  

  .90 احمد محمد سلٌمان 11/9/9119 رام هللا امر اول 11/6/9119حتى18/9/919شهورتبدا 4

شرٌف عبد الرحمن  99/8/9117 جنٌن امر رابع 9/6/9119حتى92/9/9119شهورتبدا 4
 سلٌمان

91.  

  .92 اٌمن رٌاض صبري 1/0/9118 قلقٌلٌه امر ثالث 96/8/9119حتى97/9/9119شهورتبدا 6

سعٌد محمد  19/0/9118 الخلٌل امر ثانً 96/6/9119حتى97/9/9119شهورتبدا 4
 سٌاجات

93.  

  .94 احمد محمد باٌد 99/8/9118 رام هللا امر ثانً 97/6/9119حتى 98/9/9119شهور 4

  .95 سلٌمان كمال مصفر 9/9/9118 رام هللا امر ثانً 7/9/9119حتى8/0/9119شهورتبدا 6

  .96 محمود مهند ٌعاقبه 2/0/9119 جنٌن امر ثالث 1/7/9119حتى9/0/9119شهورتبدا 4

رائد عبد الفتاح  92/9/9119 الخلٌل امر اول 94/6/9119حتى4/0/9119شهورتبدا  4
 جعبري

97.  

  .98 موسى احمد حامد 2/11/9118 رام هللا امر ثانً 0/7/9119حتى4/0/9119شهور 4

  .99 احمد موسى حاٌك 6/9/9119 رام هللا امر اول 2/8/9119حتى10/9/9119شهورتبدا 6

عبد الرحمن قاسم  0/9/9118 جنٌن امر ثانً 1/6/9119حتى9/0/9119شهور تبدا 0
 سعدي

100.  

  .101 غسان ادرٌس نجار 18/11/9118 الخلٌل امر ثانً 16/6/9119حتى17/9/9119شهورتبدا 4

احسان محمود  10/9/9118 الخلٌل امر ثانً 11/9/9119حتى19/0/9119شهورتبدا 6
 عثمان

102.  

  .103 عاصم خٌر براغثه 4/0/9119 رام هللا امر اول 0/9/9119حتى11/0/9119شهور 6

  .104 جمعه احمد عاصً 4/0/9119 رام هللا امر اول 0/7/9119حتى11/0/9119شهورتبدا 4

  .105 ادهم محمد بدوان 4/0/9119 رام هللا امر اول 0/7/9119حتى11/0/9119شهورتبدا 4



  .106 ٌزن اٌاد حناٌشه 16/7/9118 جنٌن امر ثالث 10/7/9119حتى14/0/9119شهورنبدا 4

  .107 تٌسٌر غنٌماتخالد  19/4/9117 الخلٌل امر ثانً 4/7/9119حتى2/0/9119شهورتبدا 4

عٌسى ابراهٌم ابو  14/9/9118 بٌت لحم امر ثانً 14/9/9119حتى12/0/9119شهور تبدا 6
 عاهور

108.  

محمد ٌوسف  91/0/9118 رام هللا امر ثالث 1/7/9119حتى18/0/9119شهورتبدا 0
 غزاونه

109.  

حسام حسنً ناصر  19/9/9118 الخلٌل امر ثانً 18/9/9119حتى19/0/9119شهورتبدا 6
 الدٌن

110.  

نضال احمد ابو  19/9/9118 الخلٌل امر ثالث 18/6/9119حتى19/0/9119شهور تبدا 4
 عٌاش

111.  

رسالن رزق  94/9/9117 الخلٌل امر رابع 91/7/9119حتى01/0/9119شهورتبدا 4
 مسالمه

112.  

عبد الرحمن  19/19/9117 الفارعه امر ثانً 19/7/9119حتى91/0/9119شهور تبدا  4
 ابراهٌم ابو شقٌر

113.  

محمد عبد اللطٌف  18/9/9119 جنٌن امر ثانً 10/9/9119حتى16/0/9119شهورتبدا 6
 شٌبانً

114.  

  .115 ساجً علً عابد  14/0/9119 رام هللا امر اول 10/7/9119حتى91/0/9119شهورتبدا 4

  .116 هٌثم مدحت حمٌدان 96/11/9118 رام هللا امر ثانً 94/7/9119حتى92/0/9119شهورتبدا 4

  .117 ٌزن بسام النتشه 14/0/9119 الخلٌل امر اول 10/6/9119حتى91/0/9119تبداشهور  0

عبد الرحمن اسحق  14/0/9118 رام هللا امر ثانً 10/7/9118حتى91/0/9119شهور تبدا 4
 حمدان

118.  

ادرٌس ٌوسف  96/11/9118 رام هللا امر ثانً 94/7/9119حتى92/0/9119شهورتبدا 4
 حسن

119.  

  .120 خالد شفٌق ابو قرع 96/11/9118 رام هللا امر ثانً 94/7/9119حتى92/0/9119شهورتبدا 4

  .121 صقر سمٌح جبرٌل 90/11/9118 الخلٌل امر ثانً 91/7/9119حتى99/0/9119شهورتبدا 4

سعٌد عطٌه ابو  14/0/9119 الخلٌل امر اول 10/9/9119حتى91/0/9119شهورتبدا 6
 اسنٌنه

122.  

احمد  30/3/2019 جنٌن امر اول 99/9/9119حتى01/0/9119شهورتبدا 6
 محمودالعالونه

123.  

  .124 سائد خالد النموره 2/8/9118 الخلٌل امر ثانً 9/8/9119حتى0/9/9119شهورتبدا  6

صهٌب ٌوسف  92/1/9119 جنٌن امر ثانً 94/6/9119حتى7/9/9119شهورتبدا 2
 السعدي 

125.  

مصطفى عصام  99/7/9118 رام هللا امر ثالث 19/7/9119حتى91/0/9119شهورتبدا 4
 بٌتللو 

126.  

  .127 رامً عزت سطوف 91/9/9118 رام هللا امر ثانً 19/9/9118حتى91/0/9119شهورتبدا 6

فؤاد محمود دار  8/11/9118 رام هللا امر اول 7/4/9119حتى11/11/9118شهورتبدا 6
 خلٌل

128.  

  .129 انس فاٌز عمرو 10/9/9119 الخلٌل امر ثانً 19/8/9119حتى18/9/9119شهورتبدا 6

عبد الفتاح خالد ابو  16/9/9119 الخلٌل امر اول 12/6/9119حتى99/9/9119شهورتبدا 4
 سل

130.  



اسالم محمد ابو  7/2/9118 الخلٌل امر ثالث 1/7/9119حتى9/4/9119شهور تبدا 0
 رٌه

131.  

  .132 اقطٌلكامل محمد  94/0/9118 الخلٌل امر ثالث 91/9/9119حتى 99/0/9119شهور تبدا 6

عونً حمدي  19/0/9119 الخلٌل امر اول 18/9/9119حتى 92/0/9119شهورتبدا  6
 الرجبً

133.  

  .134 ورد نصري مشنً 11/11/9118 الخلٌل امر ثانً 11/9119حتى/ 11/4/9119شهورتبدا  6

  .135 احمد بسام ابو الرب 96/9/9119 جنٌن امر اول 92/2/9119حتى11/0/9119شهورتبدا 0

  .136 داوود خلٌل الزٌر 01/0/9119 بٌت لحم امر اول 01/7/9119حتى8/4/9119شهورتبدا 4

  .137 عبد هللا رائد بدوان 98/9/9118 رام هللا امر اول 97/4/9119حتى7/11/9118شهورتبدا6

  .138 صهٌب جمٌل شبح 4/7/9118 رام هللا امر ثانً 9/7/9119حتى0/1/9119شهور تبدا 6

وجدي عاطف  6/2/9118 الخلٌل امرخامس 0/8/9119حتى  4/2/9119شهور تبدا  0
 عواودة

139.  

نبٌل عبد الرؤوف  98/4/9119 رام هللا امر ثانً 2/11/9119حتى   6/2/9119شهور تبدا  6
 حلبٌه

140.  

  .141 ٌاسر ابراهٌم فحل 4/4/9119 رام هللا امر اول 0/8/9119حتى 11/4/9119شهور تبدا 4

  .142 فؤاد محمد بشارات 96/0/9119 طوباس اولامر  92/7/9119حتى0/4/9119شهور تبدا 4

  .143 منذر اكرم حجاجره 4/4/9119 بٌت لحم امر اول 0/11/9119حتى12/4/9119شهور تبدا 6

عمر عبد المهدي  8/4/9119 رام هللا امر اول 14/8/9119حتى12/4/9119شهور تبدا  4
 شاور

144.  

  .145 هشام جهاد عوض 8/4/9119 رام هللا امر اول 14/8/9119حتى12/4/9119شهور تبدا  4

محمد سمٌر دار  8/4/9119 رام هللا امر اول 14/8/9119حتى 12/4/9118شهور تبدا  4
 الشٌخ

146.  

امجد عبد الرزاق  14/19/9118 الخلٌل امر ثانً 10/8/9118حتى 10/4/9118شهور تبدا  4
 الرجبً

147.  

  .148 الغدنفر ابو عطوان 0/8/9118 الخلٌل امر ثانً 1/8/9119حتى9/9/9119شهورتبدا 6

  .149 علً موسى قنداح 98/0/9118 رام هللا امر اول 97/7/9119حتى0/4/9119شهورتبدا 4

  .150 ادهم صبحً الحاج 1/8/9118 رام هللا امر ثالث 01/7/9119حتى01/1/9119شهور تبدا  6

منذر ابراهٌم ابو  18/19/9118 الخلٌل امر ثانً 17/6/9119حتى17/4/9119شهرٌن تبدا
 جحٌشه

151.  

  .152 معاذ احمد فرج هللا 1/2/9118 رام هللا امر ثالث 99/8/9119حتى99/4/9119شهورتبدا 4

عبد الفتاح مصطفى  8/4/9119 رام هللا امر اول 97/11/9119حتى 98/4/9119شهور تبدا 6
 حامد

153.  

ٌعقوب مصطفى  91/4/9119 رام هللا امر اول 97/11/9119حتى99/4/9119شهورتبدا 6
 حسٌن

154.  

حسن ٌسرى  23/4/2019 الخلٌل امر اول 99/8/9119حتى  99/4/9119شهور تبدا 4
 الحروب

155.  

  .156 محمد عمر حامد 1/2/9119 رام هللا امر ثالث 99/8/9119حتى  01/4/9119شهور تبدا  4



حسٌن عبد الواحد  1/2/9118 رام هللا امر ثالث 99/8/9119حتى  01/4/9119شهور تبدا  4
 حامد

157.  

  .158 رشاد محمد حامد 1/2/9118 رام هللا امر ثالث 99/11/9119حتى 01/4/9119شهور تبدا  6

عبد العزٌز ولٌد  8/4/9118 رام هللا امر ثالث 12/7/9119حتى  6/2/9119شهرٌن تبدا
 سوٌطً

159.  

  .160 اكرم ابراهٌم صالح 94/4/9119 بٌت لحم امر اول 90/11/9119حتى  9/2/9119شهور تبدا 6

  .161 حاتم طه شاهٌن 98/4/9119 نابلس امر اول 97/11/9119حتى  2/2/9119شهور تبدا  6

  .162 حسان زٌاد عواد 90/4/9119 الخلٌل امر اول 92/8/9119حتى  99/4/9119شهور تبدا 4

محمد عبد الصمد  90/19/9118 الخلٌل امر ثانً 91/8/9119حتى  99/4/9119شهور  4
 عودة

163.  

نور الدٌن ابراهٌم  8/0/9118 الرام امر ثانً 2/9/9119حتى  6/0/9119شهور تبدا  6
 العاروري

164.  

  .165 نجٌب احمد مفارجه 9/2/9118 رام هللا امر رابع 2/8/9119حتى 9119/ 6/2شهور تبدا  0

  .166 عدي ابراهٌم بهنج 11/11/9117 رام هللا امر خامس ج 6/8/9119حتى  7/2/9119شهور تبدا  0

  .167 محمد نضال صبح 19/0/9119 الفارعه امر اول 96/8/9119حتى  97/4/9119شهور تبدا  4

  .168 مراد جمال ابراهٌم 29/10/2018 جنٌن امر ثانً 97/11/9119حتى 98/4/9119شهور تبدا  6

  .169 طارق عدنان جمال 91/9/9117 رام هللا امر ثانً 99/6/9119حتى  98/0/9117شهور تبدا  4

  .170 مهدي سامً حجٌر 8/11/9117 رام هللا امر رابع 4/7/9119حتى  2/4/9119شهور تبد ا 0

عمر عبد المهدي  8/4/9119 رام هللا امر اول 7/8/9119حتى  12/4/9119شهور تبدا 4
 شاور

171.  

  .172 غالب سامً ورده 1/2/9118 رام هللا امر ثالث 99/8/9118حتى  01/4/9119شهورتبدا 4

  .173 احمد فرج هللامعاذ  1/2/9118 رام هللا امر ثالث 98/8/9119حتى  99/4/9119شهور تبدا  4

عبد الفتاح مصطفى  8/4/9119 رام هللا امر اول 7/11/9119حتى  98/4/9119شهور تبدا  6
 حامد

174.  

  .175 ٌحٌى بدر ابو علٌا   9/9/9119 رام هللا امر اول 9/9/9119حتى  11/2/9119شهور تبدا  4

  .176 دهمازحسن ٌوسف  9/4/9119 جنٌن امر اول 94/11/9119حتى 92/2/9119شهور تبدا  6

ممدوح محمد  11/4/9119 ابو دٌس امر اول 11/7/9119حتى  90/2/9119شهور تبدا 4
 درٌدي

177.  

موسى محمد  2/2/9119 نابلس امر اول 4/9/9119حتى  99/2/9119شهور تبدا 4
 دوٌكات

178.  

خالد صالح ابو  10/2/9119 جنٌن امر اول 19/9/9119حتى  19/2/9119شهور من  4
 زٌنه

179.  

  .180 فراس جمعه وحده 10/2/9119 جنٌن امر اول 19/9/9119حتى  19/2/9119شهور تبدا  4

محمد حلمً ابو  7/2/9119 الخلٌل امر اول 6/8/9119حتى  94/2/9119شهور تبدا  0
 صفٌه

181.  

  .182 محمد سهٌل حامد 10/6/9118 رام هللا امر ثالث 11/9/9119حتى  19/2/9119شهور تبدا 4

 



 

 

 

 


