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 2022محققي التامين المجازين للعام     

 المنطقة رقم االجازة مكان العمل اسم المحقق الرقم

 نابلس (IN-58-2022/10) التكافل طرزي محمد اسماعيل يحيى 1.

 رام هللا (IN-85-2022/10) التكافل أدهم خلف أمير طه 2.

 الخليل (IN-87-2022/10) التكافل ايهاب سامي أحمد النواجعة 3.

 نابلس (IN-31-2022/10) التكافل محمد فتحي" فايز محمد حمور" 4.

 رام هللا (IN-72-2022/02) المشرق خالد نافع محمد الحاج يوسف 5.

 نابلس (IN-14-2022/02) المشرق ابراهيم محمد ابراهيم دياب 6.

 بيت لحم (IN-55-2022/02) المشرق أيمن فتحي حمودة أبو سرور 7.

 سلفيت (IN-100-2022/2) المشرق ضرغام عبد هللا سليمان المي 8.

 رام هللا (IN-98-2022/02) المشرق محمد يونس محمد حليلو 9.

الصندوق  هاشم درويش هاشم كوسا 10.

 الفلسطيني

(IN-10-2022) رام هللا 

الصندوق  عبد الكريم عبدهللا علي أبو زنيد 11.

 الفلسطيني

(IN-73-2022) الخليل 

الصندوق  نضال بشار نايف حجازي 12.

 الفلسطيني

(IN-103-2022) رام هللا 

الصندوق  أيمن زيدان محمد الحطاب 13.

 الفلسطيني

(IN-16-2022) رام هللا 

المجموعة  اياد سعدي سالم دراغمة 14.

 االهلية

(8/IN-102-2022) نابلس 

المجموعة  رامي العبد عبد هللا الشياح 15.

 االهلية

(8/IN-101-2022) غزة 

 جنين (IN-76-2022/12) تمكين نضال محمد أحمد قصراوي 16.

 بيت لحم (IN-33-2022/12) تمكين أحمد موسى علي أبو عياش 17.

 طولكرم (IN-83-2022/12) تمكين رامي نعيم علي األشقر 18.
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 رام هللا (IN-70-2022/12) تمكين أيمن وجيه حسن دار خطيب 19.

 رام هللا (IN-12-2022/11) العالمية صالح الدين فرج حسن ياسين 20.

 الخليل (IN-61-2022/11) العالمية محمد جميل داود زرو 21.

 نابلس (IN-41-2022/11) العالمية جهاد أحمد علي جناجرة 22.

 رام هللا (IN-82-2022/11) العالمية محمد فايز عمر فقيه 23.

 بيت لحم (IN-67-2022/11) العالمية داود عزات عبدهللا أبو لطيفة 24.

 نابلس (IN-92-2022/11) العالمية مراد طالل حسن بدير 25.

 بيت لحم (IN-93-2022/11) العالمية أحمد هارون ابراهيم أبو محميد 26.

 نابلس (IN-94-2022/11) العالمية أرقم سمير رضوان زيد 27.

 الخليل (IN-95-2022/11) العالمية محمد جهاد علي مناصرة 28.

 رام هللا (IN-96-2022/11) العالمية أمجد يوسف صالح حسونة 29.

 طولكرم (IN-27-2022/03) فلسطين علي نزار مصطفى تايه 30.

 بيت لحم (IN-42-2022/03) فلسطين فؤاد جالل يونس عساف 31.

 رام هللا (IN-35-2022/03) فلسطين محمد هشام عبد المنعم أبو رويس 32.

 رام هللا (IN-25-2022/03) فلسطين محمود عبدهللا حسن نوري 33.

 جنين (IN-81-2022/03) فلسطين ايهاب توفيق أحمد رضوان 34.

 جهاد عبد الرؤوف عبد الرازق داوود 35.
 

(IN-51-2022)  48اراضي  

 بيت لحم (IN-84-2022/05) الوطنية جبرين سعود جبرين دعاجنة 36.

 رام هللا (IN-07-2022/05) الوطنية رشيد محمد رشيد ابراهيم 37.

 رام هللا (IN-08-2022/05) الوطنية عبد السالم نايف عيسى عساف 38.



28/03/2022 

 

 جنين (IN-59-2022/5) الوطنية كمال منصور قاسم حمامرة 39.

 بيت لحم (IN-80-2022/05) الوطنية محمد عيسى صالح  عيسى 40.

 رام هللا (IN-65-2022/05) الوطنية أمجد رجا ناجي بركات 41.

 نابلس (IN-20-2022/07) ترست عرفات عبد الرازق مصطفى حنو 42.

 قلقيلية (IN-71-2022/07) ترست خالد محمد أحمد الشنطي 43.

 نابلس (IN-19-2022/07) ترست زاهر جمعة عبد الرحيم بدوي 44.

 بيت لحم (IN-91-2022/07) ترست يوسف محمد محمود درويش 45.

 اريحا (IN-79-2022/07) ترست عبد الرؤوف فارس زكي فارس 46.

 قلقيلية (IN-64-2022/07) ترست علي محمود عبدهللا ملوح 47.

 رام هللا (IN-97-2022/7) ترست حسن علي حسن وهبة 48.

 رام هللا (IN-77-2022/07) ترست عالء جعفر نزهي خواجه 49.

 غزة (IN-17-2022/07) ترست حافظ أحمد محمد الجمل 50.

 بيت لحم (IN-68-2022/07) ترست محمد زهير يوسف جعارة 51.

 جنين (IN-89-2022/07) ترست خضر صالح خضر محاميد 52.


