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 المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني 

 الخامسة الدورة غير العادية  
 الواحد والخمسون  االجتماع –الجلسة األولى 

 المنعقدة في مدينتي رام هللا وغزة 
 م 13/06/2019 الخميسيوم 

 ( 5/1غ.ع /1538قرار رقم )
 

المجلقسسوف تسسف تسسواجرف واز     سس ف  ع الواحسسو  السميسسو  ا االورمسس  - المجلسسا الريسس الف اليليسسي جف تسسف وليسسر  ا  لسس 
 . ز2019/ 06/ 13المواتق    السميااوز  

 أخذًا بعين االعتبار:
 . قضاف صلح بالمحاكم الجظاتية تف المحاتظات الججوبية  برجي ب(  2019/ 15وقم ) ق او المجلا ا عل  للقضاء    -
 بسصوص تجي ب قضاف صلح بالمحاكم الجظاتية. ( 117/2019وقم )كراب وئيا المجلا ا عل  للقضاء لوزا  اللول   -
 بيأ  إتماز إو اءات قضاف الصلح بالمحاكم الجظاتية. ( 2019/ 05/ 12( براواخ ) 36وقم ) اللول   اوف كراب  ز   -
 ز  تلواالت .2003القانو  ا ساسف اليليي جف ليجة  -
 ز.2002( ليجة 1قانو  اليلية القضائية وقم ) -
 واخلف. أحكاز الجظاز ال  -
 نقاش  تواخالت ا خوات  اإلخوف أعضاء المجلا. -

 يقــرر:  
 باإلوماع  هم:  تل  ن قضاف الصلحالمصادقة عل  

 رقم الهوية االسم  م رقم الهوية االسم  م
 801406620 بسام زهير يوسف األغا  .11 804639011 أحمد خالد عبد النور صالحة  .1
 800632218 فادي سمير سليمان أبو جامع  .12 803522556 سالم حمدان سالم قشطة  .2
 804360725 عالء رضوان جميل طوطح  .13 804773141 إسماعيل إبراهيم محمد أبو زيدان .3
 900516295 ياسر علي إبراهيم نصار  .14 802288506 أحمد أمين محمود صالحية  .4
 801976119 تاني بشير عمر بشير الحر  .15 802826651 فهمي محمد زهير محمد أبو لبدة .5
 802172940 حمزة محمود عطا أبو لبدة .16 801076720 محمد سالم بدوي أبو غالي .6
 801812686 محمد نافذ علي ريحان .17 802590950 ماهر حسني محمد عوض الجملة .7
 802886937 عبد اللطيف صابر عبد اللطيف ظاهر .18 803160464 محمد محمود محمد أبو دان  .8
 803574383 محمد أحمد يونس سعد  .19 803479666 س عبد الكريم فارس الغرة فار  .9
 803158310 قاسم عايش أحمد عكاشة .20 803361609 محمود عبد المجيد يوسف الزطمة .10
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