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 3 لصفحةا                                                                   (  1)دد ـــالع

 قرار جلنة قيد حمرري العقود
 ميالدي 7112لسنة ( 1)رقم 

 

 جلنة قيد حمرري العقود

بشدد   محددا ع العرددود    1114لسددنة  2بعددد االعددلى الددن الرددا و    دد      -

 .وتعديله والئحته التنفيذية

والن الطلبات المردمدة مدذ يوع الشد   والمسدتندات المافردة بددا الدالدة         -

 .طلوبة  ا و ًا للريدالن توافا الشاوط الم

/  بيددا ار ددا / 23بتددا ي  ( 1)والددن مح ددا اجتمدداى لقنددة الريددد   دد       -

 .م2017/ 1/ 24الموافق . هقاع 1341

 قررت 

 (1)مادة 

يريد السادة ارتية أسماؤه  محا ع ارود بمحدام  االسدتاناك مدًل  دايذ       -

 -:اسمه

 .استاناك عاابلسمحا  ارود بمحكمة                    ا ية محمد  جب بديتا  -1

 .محا  ارود بمحكمة استاناك عاابلس        مفاتح ابد السلم الزوام  حومة -2

 .محا  ارود بمحكمة استاناك عاابلس            هيام محمد بشيا الحصائاع  -4

 .محا  ارود بمحكمة استاناك عاابلس               زبيدة محمد جلول الطيا ع -3

 .محا  ارود بمحكمة استاناك عاابلس               الي أحمد سال  التاجو ع  -5

 .محا  ارود بمحكمة استاناك عاابلس   ة يبشاى ابد الحكي  امحمد أبو حول -1



 4 لصفحةا                                                                   (  1)دد ـــالع

 .محا  ارود بمحكمة استاناك عاابلس           أحمد السايطي الطاها السايطي  -7

 .محا  ارود بمحكمة استاناك عاابلس              ضاء حسيذ مفتاح الشويددع  -1

 .محا  ارود بمحكمة استاناك عاابلس                   ساسي محمد الكوت  أحمد -1

 .محا  ارود بمحكمة استاناك عاابلس             محمد امحمد محمد الحاا ع  -10

 .ابد الوهاب الدادع ابد الراد  الاجبا ي محا  ارود بمحكمة استاناك عاابلس -11

 .بمحكمة استاناك عاابلس محا  ارود                ماوة مفتاح أحمد اافة  -12

 .محا  ارود بمحكمة استاناك عاابلس             سدام محفوظ مفتاح مشو   -14

 .محا  ارود بمحكمة استاناك عاابلس             جمال الكلبوسي بلعيد منيا  -13

 .محا  ارود بمحكمة استاناك عاابلس     مفيدة ابد الخالق محمد بذ حسذ  -15

 .محا  ارود بمحكمة استاناك عاابلس  كاي  بالخياديذ أبو العيد ابد البد  ال -11

 .محا  ارود بمحكمة استاناك عاابلس     ابد الحفيظ سال موسن  و  الديذ  -17

 .محا  ارود بمحكمة استاناك عاابلس                   ابيا اياد اماو الرلل -11

 .محا  ارود بمحكمة استاناك عاابلس        مختا  فاحات المختا  اما      -11

 .محا  ارود بمحكمة استاناك عاابلس             الد ااما  صا الفياس      -20

 .محا  ارود بمحكمة استاناك عاابلس           الي المددع الي معتوق        -21

 .محا  ارود بمحكمة استاناك عاابلس            لود اما أحمد الشاوش        -22

 .ارود بمحكمة استاناك عاابلس محا         مااد إبااهي  محمد الحبيشي       -24

 .محا  ارود بمحكمة استاناك عاابلس            اجح اثما   صا اابا          -23

 .محا  ارود بمحكمة استاناك عاابلس            الي محمد سال  أبو شعالة     -25

 .محا  ارود بمحكمة استاناك بنغازع         مااي منصو  ابد الاحي  بد    -21



 5 لصفحةا                                                                   (  1)دد ـــالع

 .محا  ارود بمحكمة استاناك بنغازع         جب        أحمد اتيق الي  -27

 .محا  ارود بمحكمة استاناك بنغازع     ا تصا  محمد ابداهلل بوايشة   -21

 .محا  ارود بمحكمة استاناك بنغازع     زهاة محمد الي الحاسي         -21

 .محا  ارود بمحكمة استاناك بنغازع      ماوة اما جمعة الشيخي       -40

 .محا  ارود بمحكمة استاناك بنغازع  الكاي  محمد الو فلي   سعد ابد -41

 .محا  ارود بمحكمة استاناك بنغازع     ي  حامد محمد محفوظ          -42

 .محا  ارود بمحكمة استاناك بنغازع      أحمد التواتي أحمد التواتي    -44

 .محا  ارود بمحكمة استاناك بنغازع     محمد اوض سعيد البلعزع    -43

 .محا  ارود بمحكمة استاناك بنغازع   ي  اوض محمد الحاش   إبااه -45

 .محا  ارود بمحكمة استاناك بنغازع     زينب سعيد اد يس الصبيحي  -41

 .محا  ارود بمحكمة استاناك غايا     ابد الكاي  حسذ الي شيحة   -47

 .محا  ارود بمحكمة استاناك مصااتة    اادل الرذافي سال  الرذافي      -41

 .محا  ارود بمحكمة استاناك مصااتة  صالح غيث محمود  ابد المطلب -41

 .محا  ارود بمحكمة استاناك مصااتة      مفتاح موسن مفتاح شنينة   -30

 .محا  ارود بمحكمة استاناك سبدا     مختا  إبااهي  ماجد محمد       -31

 .محا  ارود بمحكمة استاناك سبدا    منيا صالح إبااهي  ابدو         -32

 .محا  ارود بمحكمة استاناك عباق    جب ابد القليل    جب ابد اهلل -34
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 (2)مادة 

يريد السادة ارتية أسماؤه  محا ع ارود مسااديذ مًل بمكتب محدا    -

 -:العرود المبيذ  ايذ اسمه ما يما اس  المحكمة وه 

 االستئنافحمكمة  م املكتبــاس مـــــاالس ت
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 8 لصفحةا                                                                   (  1)دد ـــالع

 (4)مادة 

الي موسن اثما  المايل محدا  اردود بمحكمدة اسدتاناك     / ينرل السيد -

 .الزاوية للعمل ممحا  ارود بمحكمة استاناك غايا  بناء الن علبه
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د بمحكمدة اسدتاناك   محمد الذويب محمد الغزيل محا  ارو/ ينرل السيد -

 .الزاوية للعمل ممحا  ارود بمحكمة استاناك غايا  بناء الن علبه

صالح زيدا  الي المددع محدا  اردود بمحكمدة اسدتاناك     / ينرل السيد -

 .سبدا للعمل ممحا  ارود بمحكمة استاناك عاابلس بناء الن علبه

 (3)مادة 

ن علبدداتد   يلغددن  يددد السددادة محددا ع العرددود ارتيددة اسددماؤه  بندداء الدد  -

 -:وه 

 .محا  ارود بمحكمة استاناك عاابلس      ابد اهلل محمد الي الزالوك  -1

 .محا  ارود بمحكمة استاناك عاابلس       ليل الدادع جمعة سويدا   -2

 .محا  ارود بمحكمة استاناك عاابلس   مطيا ابد السلم ميلد حميدا  -4

 .ستاناك عاابلسمحا  ارود بمحكمة ا       الي الصادق محمد البكوش -3

 .محا  ارود بمحكمة استاناك عاابلس       امحمد  ليفة محمد محفوظ  -5

 .محا  ارود بمحكمة استاناك عاابلس          ليفة ابداهلل الي القمني  -1

 .محا  ارود بمحكمة استاناك عاابلس  صلح الديذ الماغني أحمد  صا -7

 .ستاناك عاابلسمحا  ارود بمحكمة ا         محمد ابد السلم اشتيوع -1

 .محا  ارود بمحكمة استاناك بنغازع         زمية إبااهي  صالح دومة  -1

 .محا  ارود بمحكمة استاناك بنغازع    توفيق سعد ابداهلل بذ حميد  -10

 .محا  ارود بمحكمة استاناك الخمس ابد السلم الي محمد ساابيط  -11



 01 لصفحةا                                                                   (  1)دد ـــالع

 .غايا   م ا  ابد العاعي ابد الراد  محا  ارود بمحكمة استاناك  -12

 .محا  ارود بمحكمة استاناك مصااتة       محمد ابد الراد  ا مي ة  -14

 .محا  ارود بمحكمة استاناك مصااتة          محمد التدامي اشتيوع  -13

 .محا  ارود بمحكمة استاناك مصااتة        الي حمد حمد أبو حليرة  -15

 (5)مادة 

  اردود مسدااد   ابدد المدولن بندو  الدي الرندوش محدا      / يلغن  يد السيد -

فتحددي جمعددة مسددعود هنددد  بمحكمددة اسددتاناك عدداابلس / بمكتددب السدديد

 .بناء الن علبه

مالك محمد الي بذ يو س محا  ارود مسااد بمكتب / يلغن  يد السيد -

مدند ابد السدلم سدال   اجدي بمحكمدة اسدتاناك عداابلس بنداء        / السيد

 .الن علبه

 (1)مادة 

مذ  بل السيد وزيدا العددل وينشدا     يعمل بدذا الراا  مذ تا ي  ااتماده -

 .في القايدة الاسمية

 
 يعتمد                                       املستشار

 مصطفى احممد القليب                       حممود حممد الكيش
 وزير العدل               رئيس جلنة قيد حمرري العقود وتأديبهم
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