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قرار رقم )1( لسنة 2021م
بتعديل قرار رئيس سلطة جودة البيئة رقم )1( لسنة 2011م

بشأن تسمية مأموري الضابطة العدلية

رئيس سلطة جودة البيئة،
استناداً ألحكام القانون األساسي المعدل لسنة 2003م وتعديالته، ال سيما أحكام المادتين )71،33( منه،

وألحكام القانون رقم )7( لسنة 1999م، بشأن البيئة وتعديالته، ال سيما أحكام المادة )51( منه،
وألحكام قانون اإلجراءات الجزائية رقم )3( لسنة 2001م وتعديالته، ال سيما أحكام المادة )21( منه،
مأموري  تسمية  بشأن  2011م،  لسنة   )1( رقم  البيئة  جودة  سلطة  رئيس  قرار  على  االطالع  وبعد 

الضابطة العدلية،
وبناًء على الصالحيات المخولة لنا،

وتحقيقاً للمصلحة العامة،

قررنا ما يلي:

مادة )1(
يشار إلى قرار رئيس سلطة جودة البيئة رقم )1( لسنة 2011م، بشأن تسمية مأموري الضابطة العدلية، 

لغايات إجراء هذا التعديل بالقرار األصلي.

مادة )2(
العدلية  الضابطة  الممنوحين صفة  للموظفين  الوظيفية  والمسميات  باألسماء   )1( رقم  المرفق  يلغى 

المرفق بالقرار األصلي، ويستبدل بالجدول المرفق بهذا القرار.

مادة )3(
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة )4(
تاريخ نشره  به من  القرار، ويعمل  أحكام هذا  تنفيذ  فيما يخصه،  كافة، كل  المختصة  الجهات  على 

في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام هللا بتاريخ: 2021/02/16 ميالدية
                  الموافق: 04/رجب/1442 هجرية

        
أ. مجيل مطور

رئيس سلطة جودة البيئة
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مرفق رقم )1(
مفتشو سلطة جودة البيئة الحائزون صفة الضابطة العدلية

المسمى المسمى الوظيفياسم الموظف
اإلداري

مكان 
العمل

جنينمديرمدير دائرة الهواء واألوزوناماني محمد ناجح عبد الرحيم ابو بكر

نابلسمديرمدير دائرة مكتب فرعي نابلسأمجد عبد الرحمن محمد الخراز

أريحامديرمدير دائرة التقييم البيئيأمجد محمد يوسف ابراهيم

الخليلمديرمدير دائرة مكتب فرعي الخليلبهجت حمد علي الجبارين

رام هللامديرمدير دائرة مكتب فرعي رام هللاثابت محمود محمد يوسف

رام هللارئيس قسمفني مختبر مفتش بيئي حنين رضوان سعيد االخرس

والتفتيش طالب موسى احمد حميد المراقبة  دائرة  مدير 
رام هللامديرالبيئي

جنينمديرمدير مكتب فرعي جنينعبد المنعم طاهر مصطفى شهاب

مدير دائرة مكتبعدنان جودت جودة عبد الباقي
رام هللامديرفرعي رام هللا والبيرة 

مدير دائرة مكتب فرعي طوباس لما راسم خضر جراد
طوباسمديرواألغوار الشمالية

قلقيليةرئيس قسممهندس بيئي مفتش بيئيلين محمد ابراهيم سنجق

سلفيتمديرمدير دائرة مكتب فرعي سلفيتمروان مصطفى ابراهيم ابو يعقوب

مدير دائرة مكتب فرعيهاشم عدنان هاشم صالح
بيت لحممديربيت لحم

ياسر خليل عبد الغني ابو شنب
مدير دائرة الصحة العامة 

عام  مدير  نائب  بأعمال  قائم 
حماية البيئة 

رام هللامدير

رام هللارئيس قسممفتش رئيس قسم النفايات الصلبةابراهيم محمود ابراهيم عبسه

مهندس صناعي في قسم التدقيق اسماء "محمد لطفي" قاسم كلبونة
رام هللاال يوجدالبيئي مفتش بيئي

الخليلال يوجدمهندس في قسم رقابة وتفتيش  أكرم جبرين علي التوايهه

قلقيليةال يوجدمفتش بيئي هندسي  دعاء رضا أحمد دريدي

رام هللاال يوجدمفتش بيئي دعاء فايز يوسف عبد هللا

رام هللاال يوجدمفتش بيئي هندسي  ذكرى زهران عبد مصطفى
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رام هللاال يوجدمفتش بيئي هندسي  ربا احمد رشدي كامل

أريحاال يوجدمفتش بيئي هندسيفكري جمال محمد طوباسي

طولكرمال يوجد مفتش بيئيهبة محمد اسعد منصوري 

جنينال يوجدمفتش بيئي هندسي  سرين عبد اللطيف احمد عبد الغفور

الخليلال يوجدمفتش بيئي  محمد خضر محمد البطاط

الخليلال يوجدمفتش بيئة  محمد عبد محمود محمد

رام هللاال يوجدمفتش بيئي كيميائي  نادين عزام توفيق يوسف

نابلسال يوجدمهندس رقابة وتفتيش  هدى وليد عبد الرحمن زعرور

رام هللاال يوجدمفتش بيئة  وصال محمد رسالن عوض

مكتب  مفتش بيئي هندسيحسين حسين داود غبن
رام هللا

الخليل مفتش بيئي هندسيمصعب ابراهيم محمود تالحمه
نابلس مفتش بيئي هندسيعدي جوده عادل جوده

جنين مفتش بيئي هندسيدانا عماد موسى ابو طبيخ
بيت لحم مفتش بيئي هندسيجنا طالل فؤاد قطينه

طولكرم مفتش بيئةرائد خير الدين عبد الجبار سمارة
طوباس مفتش بيئةسناء محمد فياض صقر

سلفيت مفتش بيئةرنين يوسف مصطفى صالحات

مكتب  مفتش بيئةصابرين زيدان راسم دغره
رام هللا

الباسط  عبد  زهدي  علي  محمد  لينا 
الخليل مفتش بيئةالتميمي

مكتب  مفتش بيئةنصرة راجح نجم الدين نصار
رام هللا

أريحا مفتش بيئةمريم محمد احمد الشيش
الخليل مفتش بيئةعبد المجيد وائل عبد المجيد عمرو

أريحا مفتش بيئةهيثم محمود علي عياد


