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 سيادة القانون
 

 2102، مجلس القضاء األعلى
 



FemaleانثىMaleذكر

دكتوراةماجستيردبلوم عاليبكالوريوسدكتوراةماجستيردبلوم عاليبكالوريوس

Bachelor
Higher 

Diploma
MasterPh.DTotalBachelor

Higher 

Diploma
MasterPh.DTotalGrand Total

40004100015Jeninمحكمة بداية جنين

40004000004Qalqilyaمحكمة بداية قلقيلية

20204100015Tulkarmمحكمة بداية طولكرم

603091000110Nablusمحكمة بداية نابلس

801092010312Ramallah & Al-Birehمحكمة بداية رام اهلل

10001000001Jericho & AL- Aghwarمحكمة بداية أريحا

50207100018Bethlehemمحكمة بداية بيت لحم

80008000008Hebronمحكمة بداية الخليل

38080466010753Totalالمجموع

Data Source: The Supreme Judicial Councilمجلس القضاء االعلى: مصدر البيانات

2011عدد القضاة في محاكم البداية حسب الجنس والمستوى التعليمي، : 1جدول 
Table1: The number of judges in  Bedaya  Primary courts by sex and level of education, 2011

محاكم البداية
المجموع الكليالمجموعالمجموع

Primary courts



FemaleانثىMaleذكر

دكتوراةماجستيردبلوم عاليبكالوريوسدكتوراةماجستيردبلوم عاليبكالوريوس

Bachelor
Higher 

Diploma
MasterPh.DTotalBachelor

Higher 

Diploma
MasterPh.DTotalGrand Total

50207000007Jeninمحكمة صلح جنين 

10001001012Tubasمحكمة صلح طوباس 

20103000003Qalqilyaمحكمة صلح قلقيلية 

60208100019Tulkarmمحكمة صلح طولكرم 

7030103000313Nablusمحكمة صلح نابلس

20002000002Salfitمحكمة صلح سلفيت 

501065010612Ramallah & Al-Birehمحكمة صلح رام اهلل

40004200026Jericho & AL- Aghwarمحكمة صلح أريحا

50005100016Bethlehemمحكمة صلح بيت لحم 

40004000004Doraمحكمة صلح دورا 

20002000002Halhoulمحكمة صلح حلحول

800083000311Hebronمحكمة صلح الخليل

5109060150201777Totalالمجموع

Data Source: The Supreme Judicial Councilمجلس القضاء االعلى: مصدر البيانات

2011عدد القضاة في محاكم الصلح حسب الجنس والمستوى التعليمي، : 2 جدول 
Table2:  The number of judges in the magistrates courts by sex and educational level, 2011

محاكم الصلح
المجموع الكليالمجموعالمجموع

 Magistrates courts



FemaleانثىMaleذكر

دكتوراةماجستيردبلوم عاليبكالوريوسدكتوراةماجستيردبلوم عاليبكالوريوس

Bachelor
Higher 

Diploma
MasterPh.DTotalBachelor

Higher 

Diploma
MasterPh.DTotalGrand Total

10020121020315Ramallah & Al-Birehرام اهلل والبيرة

40105000005Jerusalemالقدس

14030171020320Totalالمجموع

Data Source: The Supreme Judicial Councilمجلس القضاء االعلى: مصدر البيانات

2011عدد القضاة في محاكم االستئناف حسب المحافظة والجنس والمستوى التعليمي، : 3جدول 

Table 3: The number of judges in the  Appellate courts by Governorate, 2011

محاكم االستئناف
المجموع الكليالمجموعالمجموع

Appellate courts 



Ageالعمر
 فأكثر60 

60 and overTotal

002305Jeninمحكمة بداية جنين

012104Qalqilyaمحكمة بداية قلقيلية

014005Tulkarmمحكمة بداية طولكرم

0053210Nablusمحكمة بداية نابلس

0155112Ramallah & Al-Birehمحكمة بداية رام اهلل

010001Jericho & AL- Aghwarمحكمة بداية أريحا

042208Bethlehemمحكمة بداية بيت لحم

004408Hebronمحكمة بداية الخليل

082418353Totalالمجموع

Data Source: The Supreme Judicial Councilمجلس القضاء االعلى: مصدر البيانات

59-50 49-40 39-30 29-20 

2011عدد القضاة في محاكم البداية حسب العمر، : 7جدول 
Table 7: The number of judges in Bedaya  Primary courts by age, 2011

المجموعمحاكم البداية
Primary courts



Ageالعمر
 فأكثر60 

60 and overTotal

043007Jeninمحكمة صلح جنين 

020002Tubasمحكمة صلح طوباس 

012003Qalqilyaمحكمة صلح قلقيلية 

252009Tulkarmمحكمة صلح طولكرم 

1830013Nablusمحكمة صلح نابلس

011002Salfitمحكمة صلح سلفيت 

3810012Ramallah & Al-Birehمحكمة صلح رام اهلل

141006Jericho & AL- Aghwarمحكمة صلح أريحا

321006Bethlehemمحكمة صلح بيت لحم 

112004Doraمحكمة صلح دورا 

011002Halhoulمحكمة صلح حلحول

3440011Hebronمحكمة صلح الخليل

1441211077Totalالمجموع

Data Source: The Supreme Judicial Councilمجلس القضاء االعلى: مصدر البيانات

29-20 39-30 49-40 59-50 

2011عدد القضاة في محاكم الصلح حسب العمر، : 8جدول 
Table 8: The number of judges in the Magistrates courts by Age, 2011

محاكم الصلح
المجموع

 Magistrates courts



Ageالعمر

 فأكثر60 

60 and overTotal

01310115Ramallah & Al-Birehرام اهلل والبيرة

001135Jerusalemالقدس

01411420Totalالمجموع

Data Source: The Supreme Judicial Councilمجلس القضاء االعلى: مصدر البيانات

29-20 39-30 49-40 59-50 

2011عدد القضاة في محاكم االستئناف حسب المحافظة والعمر، : 9جدول 

Table 9: The number of judges in the  Appellate courts by  Governorate and age, 2011

محاكم االستئناف
المجموع

Appellate courts 



experience

 سنوات فأكثر10 سنوات7-9 سنوات4-6 سنوات1-3اقل من سنة
Less than a year1-3 years4-6 years7-9 years10 and overTotal

014105Jeninمحكمة بداية جنين

002104Qalqilyaمحكمة بداية قلقيلية

004105Tulkarmمحكمة بداية طولكرم

0055010Nablusمحكمة بداية نابلس

00101112Ramallah & Al-Birehمحكمة بداية رام اهلل

001001Jericho & AL- Aghwarمحكمة بداية أريحا

014308Bethlehemمحكمة بداية بيت لحم

005308Hebronمحكمة بداية الخليل

023515153Totalالمجموع

Data Source: The Supreme Judicial Councilمجلس القضاء االعلى: مصدر البيانات

2011عدد القضاة في محاكم البداية حسب سنوات الخبرة، : 10جدول 
Table 10: The  number of judges in Bedaya  Primary courts by years of experience, 2011

محاكم البداية
المجموعسنوات الخبرة

Primary courts



experience

 سنوات فأكثر10 سنوات7-9 سنوات4-6 سنوات1-3اقل من سنة
Less than a year1-3 years4-6 years7-9 years10 and overTotal

160007Jeninمحكمة صلح جنين 

020002Tubasمحكمة صلح طوباس 

030003Qalqilyaمحكمة صلح قلقيلية 

450009Tulkarmمحكمة صلح طولكرم 

21100013Nablusمحكمة صلح نابلس

020002Salfitمحكمة صلح سلفيت 

4800012Ramallah & Al-Birehمحكمة صلح رام اهلل

240006Jericho & AL- Aghwarمحكمة صلح أريحا

420006Bethlehemمحكمة صلح بيت لحم 

130004Doraمحكمة صلح دورا 

110002Halhoulمحكمة صلح حلحول

5600011Hebronمحكمة صلح الخليل

245300077Totalالمجموع

Data Source: The Supreme Judicial Councilمجلس القضاء االعلى: مصدر البيانات

2011عدد القضاة في محاكم الصلح حسب سنوات الخبرة، : 11جدول 

Table 11: The number of judges in the Magistrates  courts by years of experience, 2011

محاكم الصلح
المجموعسنوات الخبرة

 Magistrates courts



experience

 سنوات فأكثر10 سنوات7-9 سنوات4-6 سنوات1-3اقل من سنة
Less than a 

year
1-3 years4-6 years7-9 years10 and overTotal

0039315Ramallah & Al-Birehرام اهلل والبيرة

012115Jerusalemالقدس

01510420Totalالمجموع

Data Source: The Supreme Judicial Councilمجلس القضاء االعلى: مصدر البيانات

2011عدد القضاة في محاكم االستئناف حسب المحافظة وسنوات الخبرة، : 12جدول 

Table 12: The  number of judges in the  Appellate courts by Governorate and years experience, 2011

محاكم االستئناف

سنوات الخبرة
المجموع

Appellate courts 



استئناف جزاء استئناف حقوق جزائيةحقوق مدنية

civil rightspenalAppellate civil rightsAppellate penalTotal

50612898260992Jeninمحكمة بداية جنين

15510243159459Qalqilyaمحكمة بداية قلقيلية

30683123319831Tulkarmمحكمة بداية طولكرم

10192203577612357Nablusمحكمة بداية نابلس

11361592514381984Ramallah & Al-Birehمحكمة بداية رام اهلل

68504383244Jericho & AL- Aghwarمحكمة بداية أريحا

4287378285864Bethlehemمحكمة بداية بيت لحم

856942405401730Hebronمحكمة بداية الخليل

4474909123328459461Totalالمجموع

مجلس القضاء االعلى: مصدر البيانات
Data Source: The Supreme Judicial Council

2011عدد القضايا الواردة في محاكم البداية حسب نوع القضية، : 16جدول 
Table 16: The  number of  incoming cases to Bedaya  Primary courts by type of court cases, 2011

محاكم البداية
المجموعtype of casesنوع الدعوى

Primary courts



type of casesنوع الدعوى
سير ومرورجزائيةحقوق مدنية

civil rightspenaltrafficTotal

13534114459510062Jeninمحكمة صلح جنين 

31110719282310Tubasمحكمة صلح طوباس 

767231719955079Qalqilyaمحكمة صلح قلقيلية 

1979230925046792Tulkarmمحكمة صلح طولكرم 

15334910863515078Nablusمحكمة صلح نابلس

49511976652357Salfitمحكمة صلح سلفيت 

154076191652525684Ramallah & Al-Birehمحكمة صلح رام اهلل

26192220913274Jericho & AL- Aghwarمحكمة صلح أريحا

462323452908986Bethlehemمحكمة صلح بيت لحم 

579155125454675Doraمحكمة صلح دورا 

234126012752769Halhoulمحكمة صلح حلحول

619204671919856Hebronمحكمة صلح الخليل

10133325505423996922Totalالمجموع

Data Source: The Supreme Judicial Councilمجلس القضاء االعلى: مصدر البيانات

2011عدد القضايا الواردة في  محاكم الصلح حسب نوع القضية، : 17جدول 
Table 17: The  number of  incoming cases to Magistrates courts by type of cases, 2011

المجموعمحاكم الصلح
 Magistrates courts



type of casesنوع الدعوى
استئناف تنفيذاستئناف حقوقاستئناف جزاء

Appellate penal
Appellate civil 

rights

Appellate 

implementation
Total

55066017272937Ramallah & Al-Birehرام اهلل والبيرة

1675326431342Jerusalemالقدس

717119223704279Totalالمجموع

Data Source: The Supreme Judicial Councilمجلس القضاء االعلى: مصدر البيانات

2011عدد القضايا  الواردة في محاكم االستئناف حسب نوع القضية، : 18جدول 
Table 18: The  number of Incoming Cases to theAppellate courts by type of cases, 2011

حاكم االستئناف
المجموع

Appellate courts 



استئناف جزاءاستئناف حقوق جزائيةحقوق مدنية

civil rightspenal
Appellate civil 

rights
Appellate penalTotal

372185101250908Jeninمحكمة بداية جنين

14515753168523Qalqilyaمحكمة بداية قلقيلية

23123689333889Tulkarmمحمة بداية طولكرم

7303293066602025Nablusمحكمة بداية نابلس

7881252133751501Ramallah & Al-Birehمحكمة بداية رام اهلل

77455490266Jericho & AL- Aghwarمحكمة بداية أريحا

317150130337934Bethlehemمحكمة بداية بيت لحم

7931572105011661Hebronمحكمة بداية الخليل

34531384115627148707Totalالمجموع

ليس بالضرورة ان يتساوى عدد القضايا المفصولة مع الواردة النها *
تشمل القضايا المدورة من السابق

 *it is not a must to have equal out looked cases with incoming cases as it 
include the retained cases as well

Data Source: The Supreme Judicial Councilمجلس القضاء االعلى: مصدر البيانات

2011في محاكم البداية حسب  نوع الدعوى، * عدد القضايا المفصولة: 19جدول 
Table 19: The  number of  out looked cases* by the Bedaya  Primary courts by type of cases, 2011

محاكم البداية
المجموعtype of casesنوع الدعوى

Primary courts



type of casesنوع الدعوى
سير ومرورجزائيةحقوق مدنية

civil rightspenaltrafficTotal

1343399546069944Jeninمحكمة صلح جنين 

26612679332466Tubasمحكمة صلح طوباس 

677263919985314Qalqilyaمحكمة صلح قلقيلية 

1794336124427597Tulkarmمحكمة صلح طولكرم 

16986338868716723Nablusمحكمة صلح نابلس

47413656612500Salfitمحكمة صلح سلفيت 

106357101652523298Ramallah & Al-Birehمحكمة صلح رام اهلل

27195520713297Jericho & AL- Aghwarمحكمة صلح أريحا

398245852878143Bethlehemمحكمة صلح بيت لحم 

487162425504661Doraمحكمة صلح دورا 

181127712742732Halhoulمحكمة صلح حلحول

6122223719010025Hebronمحكمة صلح الخليل

9264332125422496700Totalالمجموع

Data Source: The Supreme Judicial Councilمجلس القضاء االعلى: مصدر البيانات

ليس بالضرورة ان يتساوى عدد القضايا المفصولة مع الواردة النها تشمل القضايا *
المدورة من السابق

* it is not a must to have equal out looked cases with incoming 
cases as it include the retained cases as well

2011في  محاكم الصلح حسب نوع الدعوى، * عدد القضايا المفصولة: 20جدول 

Table 20: The  number of  out looked* cases by the Magistrates courts by type of cases, 2011

المجموعمحاكم الصلح
 Magistrates courts



استئناف سيراستئناف حقوقاستئناف جزاء

Appellate penalAppellate civil rightsAppellate implementationTotal

44379716792919Ramallah & Al-Birehرام اهلل والبيرة

1766716371484Jerusalemالقدس

619146823164403Totalالمجموع

Data Source: The Supreme Judicial Councilمجلس القضاء االعلى: مصدر البيانات

2011في  محاكم االستئناف حسب نوع الدعوى، * عدد القضايا المفصولة: 21جدول 
Table 21: The  number of  out looked* cases by the Appellate courts by type of cases, 2011

حاكم االستئناف
المجموعنوع الدعوى

Appellate courts 

ليس بالضرورة ان يتساوى عدد القضايا المفصولة مع الواردة النها تشمل القضايا *
المدورة من السابق

 *it is not a must to have equal out looked cases with 
incoming cases as it include the retained cases as well



type of casesنوع الدعوى

استئناف جزاءاستئناف حقوق جزائيةحقوق مدنية

civil rightspenal
Appellate civil 

rights
Appellate penalTotal

4953446965973Jeninمحكمة بداية جنين

1993583631624Qalqilyaمحكمة بداية قلقيلية

43646371751045Tulkarmمحمة بداية طولكرم

11917371772012306Nablusمحكمة بداية نابلس

11265681021431939Ramallah & Al-Birehمحكمة بداية رام اهلل

103892924245Jericho & AL- Aghwarمحكمة بداية أريحا

4843371051351061Bethlehemمحكمة بداية بيت لحم

11415031101491903Hebronمحكمة بداية الخليل

5175339969982310096Totalالمجموع

Data Source: The Supreme Judicial Councilمجلس القضاء االعلى: مصدر البيانات

2011عدد القضايا المدورة  في محاكم البداية حسب  نوع الدعوى، : 22جدول 
Table 22: The  number of  retained cases by the Bedaya  Primary courts by type of cases, 2011

محاكم البداية
المجموع

Primary courts



type of casesنوع الدعوى
سير ومرورجزائيةحقوق مدنية

civil rightspenaltrafficTotal

1193564211778Jeninمحكمة صلح جنين 

2803735658Tubasمحكمة صلح طوباس 

402112431529Qalqilyaمحكمة صلح قلقيلية 

1548220073755Tulkarmمحكمة صلح طولكرم 

21723668605900Nablusمحكمة صلح نابلس

2373054546Salfitمحكمة صلح سلفيت 

1402510306505Ramallah & Al-Birehمحكمة صلح رام اهلل

1934200613Jericho & AL- Aghwarمحكمة صلح أريحا

6071975192601Bethlehemمحكمة صلح بيت لحم 

36287871247Doraمحكمة صلح دورا 

1473272476Halhoulمحكمة صلح حلحول

460965101435Hebronمحكمة صلح الخليل

90031790213827043Totalالمجموع

Data Source: The Supreme Judicial Councilمجلس القضاء االعلى: مصدر البيانات

2011عدد القضايا المدورة في محاكم الصلح حسب نوع الدعوى، : 23جدول 
Table 23: The  number of  retained cases by the Magistrates courts by type of cases, 2011

المجموعمحاكم الصلح
 Magistrates courts



type of casesنوع الدعوى
استئناف تنفيذاستئناف حقوقاستئناف جزاء

Appellate penal
Appellate civil 

rights

Appellate 

implementation
Total

30955616881Ramallah & Al-Birehرام اهلل والبيرة

192035227Jerusalemالقدس

328759211108Totalالمجموع

Data Source: The Supreme Judicial Councilمجلس القضاء االعلى: مصدر البيانات

2011عدد القضايا المدورة في  المحاكم االستئناف حسب نوع الدعوى، : 24جدول 
Table 24: The  number of  retained cases by the Appellate courts by type of cases, 2011

حاكم االستئناف
المجموع

Appellate courts 



the caseالحـــــالة

مجددةوقف سيرمنقوضة مؤقتالمؤجلةشطب الدعوىجديدةاستئناف مؤقت
معاد فتحها بعد 

استئئناف

temporary 

Appellate
newcancelledpostponed

temporary 

repeal
stoppedrenewablereopened after  

17829333347900Jeninجنين

91316170543301Qalqilyaقلقيلية

85120376829800Tulkarmطولكرم

3669768059178014Nablusنابلس

40123991700Salfitسلفيت

43158366138811816610Ramallah & Al-Birehرام اهلل والبيرة

312583031210Jericho & AL- Aghwarأريحا

3330164166134702Bethlehemبيت لحم

204564879158900Hebronالخليل

17316614173976669709217Totalالمجموع

2011، (خط السير)عدد القضايا المدورة حسب المحافظة و الحالة : 25جدول 
Table 25:The  number of  retained cases by the Appellate courts by Governorate and the case  state of affairs (itinerary), 2011

 Governorateالمحافظة

Data Source: The Supreme Judicial Councilمجلس القضاء االعلى: مصدر البيانات



نوع المحاكم
المحكمة العليامحاكم االستئنافمحاكم البدايةمحاكم الصلح

 magistrates courtsPrimary courtsAppellate courtsSupreme CourtTotal

11002Jeninجنين

10001Tubasطوباس

11002Qalqilyaقلقيلية

11002Tulkarmطولكرم

11002Nablusنابلس

10001Salfitسلفيت

11114Ramallah & Al-Birehرام اهلل والبيرة

11002Jericho & AL- Aghwarأريحا

00101Jerusalemالقدس

11002Bethlehemبيت لحم

31004Hebronالخليل

1282123Totalالمجموع

Data Source: The Supreme Judicial Councilمجلس القضاء االعلى: مصدر البيانات

2011المحاكم حسب المحافظة ونوع المحكمة، : 26جدول 
Table 26: The number of courts by Governorate and  type of courts, 2011

المحافظة
type of courts

المجموع
Governorate 



العدد

Number

50Jeninجنين

9Tubasطوباس

29Qalqilyaقلقيلية

106Tulkarmطولكرم

165Nablusنابلس

2Halhoulحلحول

247Ramallah & Al-Birehرام اهلل والبيرة

1Doraدورا

49Bethlehemبيت لحم

0Jericho & AL- Aghwarأريحا

0Jerusalemالقدس

0Salfitسلفيت

163Hebronالخليل

821Totalالمجموع

Data Source: The Supreme Judicial 

Council

2011االحكام التي تم تغييرها بناء على االستئناف حسب المحكمة، : 29جدول 
Table 29: Changed decisions upon Appellate, by Court, 2011

Courtالمحكمة

مجلس القضاء االعلى: مصدر البيانات



العدد
number

393Jeninمحكمة بداية جنين

271Qalqilyaمحكمة بداية قلقيلية

375Tulkarmمحمة بداية طولكرم

466Nablusمحكمة بداية نابلس

327Ramallah & Al-Birehمحكمة بداية رام اهلل

245Jericho & AL- Aghwarمحكمة بداية أريحا

241Bethlehemمحكمة بداية بيت لحم

519Hebronمحكمة بداية الخليل

يتم احتساب عدد القضايا لكل قاضي بقسمة 
عدد القضايا الواردة والمدورة على عدد 

القضاة من نوع المحكمة

Number of cases per judge calculated 

by divding the total number of retained 

and incoming cases by number of 

judges for the court

Data Source: The Supreme Judicial 

Council

2011عدد القضايا لكل قاضي في المحاكم االبتدائية،  :35جدول 
Table 35: The number of cases per judge in the Bedaya  Primary courts, 

2011

Primary courtsمحاكم البداية

مجلس القضاء االعلى: مصدر البيانات



العدد

number

1691Jeninمحكمة صلح جنين 

1484Tubasمحكمة صلح طوباس 

2203Qalqilyaمحكمة صلح قلقيلية 

1172Tulkarmمحكمة صلح طولكرم 

1614Nablusمحكمة صلح نابلس

1452Salfitمحكمة صلح سلفيت 

2146Ramallah & Al-Birehمحكمة صلح رام اهلل

1289Jericho & AL- Aghwarمحكمة صلح أريحا

1931Bethlehemمحكمة صلح بيت لحم 

987Doraمحكمة صلح دورا 

1623Halhoulمحكمة صلح حلحول

1026Hebronمحكمة صلح الخليل

يتم احتساب عدد القضايا لكل قاضي 
بقسمة عدد القضايا الواردة والمدورة على 

عدد القضاة من نوع المحكمة

Number of cases per judge 

calculated by divding the total 

number of retained and incoming 

cases by number of judges for the 

court

Data Source: The Supreme 

Judicial Council

2011عدد القضايا لكل قاضي في محاكم الصلح،  :36جدول 
Table 36: The number of cases per judge in the Magistrates Courts, 2011

Magistrates courts محاكم الصلح

مجلس القضاء االعلى: مصدر البيانات



العدد
number

255Ramallah & Al-Birehرام اهلل والبيرة

262Jerusalemالقدس

يتم احتساب عدد القضايا لكل قاضي 
بقسمة عدد القضايا الواردة والمدورة على 

عدد القضاة من نوع المحكمة

Number of cases per judge 

calculated by divding the total 

number of retained and incoming 

cases by number of judges for the 

court

Data Source: The Supreme 

Judicial Council

2011عدد القضايا لكل قاضي في محاكم االستئناف حسب المحافظة،  :37جدول 

Table 37: The number of cases per judge in the Appellate courts, 2011

 Governorateالمحافظة

مجلس القضاء االعلى: مصدر البيانات



العدد
Number

3Jeninجنين

1Tubasطوباس

8Qalqilyaقلقيلية

1Tulkarmطولكرم

3Nablusنابلس

1Salfitسلفيت

9Ramallah & Al-Birehرام اهلل والبيرة

1Jericho & AL- Aghwarأريحا واالغوار

0Jerusalemالقدس

3Bethlehemبيت لحم

3Hebronالخليل

33Totalالمجموع

Data Source: The Supreme 

Judicial Council

عدد الشكاوى المرفوعة ضد قضاة المحاكم حسب المحكمة،  :38جدول 
2011

Table 38: Number of complaints against judges of the 

courts by Court, 2011

Courtالمحكمة

مجلس القضاء االعلى: مصدر البيانات
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