
 بسم اهلل الرحمن الرحيم
ولي السلطة الوطنية مع المملكة األردنية الهاشمية وت منذ فك االرتباط القانوني واإلداري

 .م 1/10/1994الفلسطينية مسؤولياتها على المحاكم الشرعية بتاريخ: 
 يل المجلس القضائيكشمراحل ت

القانون التي نصت: من  14تضى نص المادة م وبمق19/1972بموجب القانون رقم: -1
 آلتي:قضائي من خمسة أعضاء على الوجه اجلس ال)يؤلف الم

 رئيسا. -تئناف الشرعيةسرئيس محكمة اال-أ
 مدير الشرعية. -ب
 ناف الشرعيةئتأقدم قاضيين في محكمة االس -ج
 مفتش المحاكم الشرعية. -د

أعضاء المجلس، بحاث أية جلسة موضوع يتعلق بأحد في ذلك أنه إذا كان في أ ويشترط
غياب الرئيس يحل محله في رئاسة و أن يشترك في تلك الجلسة وعند العض كفليس لذل

لة غياب المجلس من يليه في األقدمية من األعضاء، وفي الحالتين المشار إليهما أو في حا
 ضاء يضم إلى المجلس القاضي الذي يليه في األقدمية.أحد األع

 م.18/9/2003القانون المذكور حتى تاريخ:  وبقي العمل بتشكيلة المجلس وفق
م 16/2003أعيد تشكيل المجلس األعلى للقضاء الشرعي بموجب المرسوم الرئاسي رقم: -

 :على النحو اآلتي -المنوه به أعاله–م 19/9/2003تاريخ 
 .رئيسا –الشيخ تيسير رجب التميمي   .1
 .نائبا للرئيس –الشيخ محمود عبد الجواد سالمة   .2
 .عضوا -الشيخ محمد جمال حسين استيتي  .3
 .عضوا -الشيخ ربحي محمود القصراوي التميمي  .4
 .عضوا -الشيخ حامد سليمان البيتاوي  .5
 .عضوا –الشيخ ياسين داود الجماصي   .6
 .عضوا -الشيخ صابر عبد الكريم الفرا  .7
 .عضوا -الشيخ عزام نديم العكر  .8

 عضوا. -. الشيخ مازن جاسر اآلغا9



 
م الذي نص على اآلتي بشأن 3/2011ئاسي رقم: م صدر المرسوم الر 6/1/2011ريخ: بتا

 المجلس:
الي للقضاء الشرعي" تق.ينشأ بموجب أحكام هذا القانون مجلس يسمى "المجلس األعلى االن1

من سبعة أعضاء بمن فيهم رئيس المجلس لمدة أقصاها عام من تاريخ نفاذ أحكام هذا 
 القانون.

يشكل المجلس األعلى االنتقالي للقضاء الرعي بموجب مرسوم رئاسي يصدر عن رئيس  .2
 السلطة الوطنية الفلسطينية.

لس لمشكل وفقا ألحكام هذا القانون مج. يحل المجلس األعلى االنتقالي للقضاء الشرعي ا3
قم: " من قانون تشكيل المحاكم الشرعية ر 14القضاء الشرعي المنصوص عليه في المادة "

 م وتعديالته، ويمارس جميع الصاحيات المنصوص عليها لذلك المجلس.19/1972
 

م بشأن تشكيل 2011( لسنة 2م صدر المرسوم الرئاسي رقم )12/1/2011* وبتاريخ 
 المجلس األعلى االنتقالي للقضاء الشرعي الذي نص:

 يشكل "المجلس األعلى االنتقالي للقضاء الشرعي" على النحو اآلتي:
 الشيخ يوسف إدعيس اسماعيل الشيخ رئيسًا.-1
 الشيخ ربحي محمود رباح التميمي نائبًا للرئيس. -2
 الشيخ مصطفى محمد عبد الرحمن الطويل عضوًا. -3
 الشيخ مازن جاسر حسن اآلغا عضوًا. -4
 الشيخ محمد ناجي فؤاد فارس عضوًا. -5
 الشيخ توفيق محمد محمد العملة عضوًا. -6
 مود خميس حسن طحينة عضوًا.الشيخ مح -7
 
 
 



م صدر المرسوم الرئاسي بتشكيل المجلس األعلى للقضاء الشرعي على 3/1/2012وبتاريخ 
 :النحو اآلتي

 :يشكل المجلس األعلى للقضاء الشرعي وفقا لما يأتي
 .رئيسا –رئيس المحكمة العليا الشرعية  .1

 .نائبا للرئيس –نائب قاضي القضاة   .2
 .عضوا -للمحكمة العليا الشرعية في المحافظات الشمالية أقدم قاض  .3
 .عضوا -أقدم قاض للمحكمة العليا الشرعية في المحافظات الجنوبية  .4
 .عضوا -اقدم رئيس محكمة استئناف في المحافظات الشمالية  .5
 .عضوا -اقدم رئيس محكمة استئناف في المحافظات الجنوبية  .6

 عضوا. -القضائي. رئيس هيئة التفتيش 7
 

 :م  3/1/2012بتاريخ اسماء رئيس واعضاء المجلس القضائي الشرعي 
 .رئيسا  –فضيلة القاضي الشيخ مصطفى محمد عبد الرحمن الطويل  .1
 .عضوَا  –فضيلة القاضي الشيخ ربحي محمود القصراوي التميمي  .2
 .عضوا  –فضيلة القاضي الشيخ مازن اآلغا  .3
 .عضوا  –توفيق محمد العملة  فضيلة القاضي الشيخ .4
 .عضوا  -محمود خميس العبوشي   فضيلة القاضي الشيخ .5
 

 


