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  .م2018) لسنة 2رقم ( قرار النقابة العامة للمحامني
  بشأن إعادة قيد حمامني

  بعد االطالع على:
 م بشأن المحاماة. 2014لسنة  3القانون رقم  -
س الن - رار مجل ادرة بق ة الص ة التنفیذی م ( الالئح ة رق ة العام نة  1قاب ) لس

انون المحا2015 ة لق ة التنفیذی دار الالئح أن إص م ( م. بش نة  3اة رق ) لس
 م.2014

امین المشتغلین  - دھم بجداول المح ادة قی ي إع امین راغب طلبات األساتذة المح
 المقررة بقانون المحاماة.

 قرارات مجلس النقابة العامة للمحامین. -
 م.  2018. 1. 8اجتماع مجلس النقابة العامة للمحامین المؤرخ في  -

  تقرر
  ) 1مادة ( 

و امون ال ر المح ب یعتب امون حس م المح ة ھ داول المرفق مائھم بالج اردة اس
  الدرجة المبینة قرین كل منھم وفقاً للضوابط المعمول بھا لدى النقابة العامة.

  ) 2مادة ( 
یعاد قید المحامین المدرجة أسمائھم بالجدول المرفق بھذا القرار وفقاً لنص 

  المادة الثالثة من قانون المحاماة والالئحة التنفیذیة.
  )  3ادة ( م

ھ  ص علی ا ن یصدر نقیب عام المحامین تباعا قرارات إعادة القید وفقاً ما لم
  القانون والئحتھ التنفیذیة وقرارات مجلس النقابة العامة بالخصوص.

  ) 4مادة ( 
ة  اة والالئح انون المحام اً لق ھ وفق ة طی داول المرفق رار والج ذا الق ر ھ ینش

  التنفیذیة.
  عبد الرؤوف علي قنبيج                                                           

  نقيب عام احملامني                                                               
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 سراج احمد منصور الفیتوري  -274 سامیة محمد الهادي قنیدي  -273

 سراج الدین مفتاح مسعود الكانوني  -276 سراج الدین عبدالباسط المسلوب   -275

 سراج عبدالسالم جاد المولى  -278 سراج امحمد الهالك  -277

 سراج میلود احمد ابودیة  -280 سراج محمد محمد صقر  -279

 سعاد علي المبروك خلف اهللا  -282 سرور علي عصر امحمد  -281

 سعاد محمد سعد الزروق  -284 سعاد محمد القطنش  -283

 سعیدة علي محمد صالح  -286 سعد عبد الحمید جبریل  -285

 سلمى عامر مصطفى المجراب  -288 الهجني مبروك سلسبیل خیري  -287

 هسلوى ابوبكر صول  -290 سلمى مفتاح سلیمان  -289

 سلیم فرج زیدان  -292 سلوى علي الطیب عبدالواحد  -291

 سلیمان حسین سلیمان حمد  -294 سلیمان جمال الدین محمد  -293

 سماح فرج محمد سویف  -296 سلیمة بلعید جمعة الهمالي  -295

 سمیة بشیر منصور التكالي  -298 سمیة احمد رجب الزلیطني  -297

 مر عبد اهللا على احمد س  -300 سمیة مفتاح فرج محمد   -299

 سمیرة حسن یونس ذكاره  -302 سمیر احمد محمد خلف  -301

 سمیرة مفتاح سالم ابوصبیع  -304 سمیرة عبداهللا مسعود الشوشان  -303

 سناء علي سالم ابو سالمة  -306 سناء سلیمان علي  -305

 سهام ابوالقاسم علي   -308 سندس عبد الباسط موسى  -307

 سهام عبداهللا عثمان عون  -310 ي الغنمةسهام ضو عل  -309

 سهلیة فؤاد محمد بن ولید  -312 سهام منصف خمیس الطقطاق  -311

 سهیلة محمد العربي بالخیر  -314 سهیلة عبدالسالم الهادي القرقوطي  -313

 سیف االسالم عبدالسالم الصاوي  -316 السید عبدالسالم محمد المدهوني  -315
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 لقدرسیف الدین مصطفى امحمد ا  -318 م الوكواكسیف الدین علي سال  -317

 الشارف على محمد   -320 سیف النصر محمد عمر شبوش  -319

 شریف فتح اهللا محمد الفائدي  -322 شذى فتحي فرج الحاسي  -321

 الصادق المهدي عبد الجواد  -324 شفاء محمد احمد ابو سعده  -323

 ح ابودبوسصالح كامل صال  -326 صافیة محمد علي حسن  -325

 صباح عمر ابو القاسم العائب  -328 صالحة حسین حسن الهاشمي   -327

 صبریة سعد رحیل مسعود   -330 صبري عبداهللا عبدالغني علي النجار  -329

 الصدیق رمضان محمد شعیب  -332 صدام صالح اغربیل خلیل  -331

 صفاء حسن احمد صقر  -334 الترهوني صفاء امقدع  -333

 صفاء علي محمد علي  -336 ب حمد شانون صفاء رج  -335

 صالح بشیر احمد العجیلي  -338 خشیبة مصباح صالح ابوالقاسم  -337

 صهیب محمد بوبكر شمبش  -340 صالح محمد علي كاشندة  -339

 ضاویة علي المهدي عبد الحفیظ  -342 الصید میلود نشنوش  -341

 عقوريطارق فرج محمد ال  -344 ضحى عدنان محمد العالم  -343

 طه حسین عبد الحفیظ اغلیمة  -346 طه ابو القاسم علي مادي  -345

 طه صالح على عطیة   -348 طه سعید دبه  -347

 عادل سعد سالم مشاع   -350 عادل الفیتوري علي مادي  -349

 عادل عثمان احمد ملوقة  -352 عادل صالح محمد اهالب  -351

 عیاد یوسف عمر  عازة  -354 التاجورى عارف محمود امحمد  -353

 عاطف خمیس عبد اهللا  -356 العاشق سعد سعید محمد  -355

 شهوب عامر علي امحمد  -358 عاطف عیاد سالم  -357

 عائدة الغناي علي محمد  -360 عامر محمد عامر  -359

 عائشة سالم محمد عوض  -362 عائدة محمد ابو القاسم سعید  -361

 شة على میلود العیسوقعائ  -364 عائشة سالم میالد رحومة  -363

 عبد الباسط علي الفیتوري مصباح  -366 عائشة یوسف عزب  -365

 عبد الجواد دخیل خلیفة الثابت  -368 عبد الباسط عمران سالم االحمر  -367

 عبد الحمید رمضان علي صوان  -370 عبد الحكیم مولود الدویب  -369
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 مفتاح الدغنيعبد الحمید محمد   -372 عبد الحمید عیسى خلیفة  -371

 عبد الرؤوف علي سالم الشریدي  -374 عبد الرحیم المختار الوالني  -373

 عبد السالم البشتي عبداهللا الشیباني  -376 عبد السالم احمد محمد الفیتوري  -375

 عبد السالم الهادي ابو غالیة  -378 عبد السالم النعاس محمد  -377

 عبد السالم علي سالم الجدي  -380 عبد السالم عبد اهللا البریكي  -379

 عبد السالم مفتاح خلیل فیتور  -382 عبد السالم علي محمد الخازمي  -381

 عبد السالم عمار الفیتوري كریم  -384 عبد السالم یونس رحیل  -383

 التیباوى عبد القادر احمد ابوبكر  -386 عبد العزیز عبد القادر التواتي  -385

 عبد الكریم خلیفة عمر المریمي  -388 عبد القادر حمدان فرج   -387

 عبد اهللا السید بدوي الدیفار  -390 عبد اهللا البهلول عبد اهللا الجبالي  -389

 عبد اهللا حسن شیدي محمود  -392 عبد اهللا امحمد نصر الغول   -391

 عبد المجید الشتیوي علي شتیل  -394 عبد اهللا عبد السالم الصور  -393

 عبد الناصر عمران المبروك رحومة  -396 لعجیلي ماديعبد المنعم سالم ا  -395

 عبد الهادي عبد الغني علي عبد اهللا  -398 عبد الناصر فرج الفرجانى  -397

 عبدالباسط محمود سعد محمد  -400 عبد الواحد محمد عبد الواحد  -399

 عبدالسالم بشیر الشریف  -402 عبدالرحمن عبدالفتاح محمد الحمداني  -401

 عبدالعظیم محمد الطهار  -404 السالم رجب ابراهیم الفرجانيعبد  -403

 عبداللطیف محمد الصید ابوعجاجة  -406 عبدالكریم ابوالقاسم  -405

 عبداهللا محمد عبداهللا الشامس  -408 عبداهللا الهادي مفتاح ابوقرین  -407

 ليعبدالمجید التامر عبدالسالم الهما  -410 لمالك احمد منصور نعامه د اعب  -409

 عبدالمنعم محمد الشفح  -412 اشتیوي عبدالمنعم محمد محمد  -411

 عتیقة بشیر محمد یونس  -414 عبیر جمعة السائح  -413

 عز الدین محمد  امحمد عاشور  -416 عثمان علي محمد الحطبة  -415

 جلیبیب عز الدین میالد امحمد  -418 ابوراوي عز الدین محمد امحمد  -417

 عطیة علي العربي بورقیقة  -420 لورفليا عطیة امحمد  -419

 الغمجي عفاف محمد امحمد  -422 عفاف عبد اهللا خلیفة صالح  -421

 عالء الدین حسن عمر بن دردف  -424 عفاف مصطفى بو سمیحة  -423
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 عالء بوبكر سلیمان  -426 عالء الدین فتحى مصباح  -425

 مر مفتاح المصراتيعالء الدین ع  -428 عالء عبد اهللا امحمد عبد اهللا  -427

 علي الزوام موسى ابوبكر  -430 علي التهامي محمد الصویعي  -429

 علي عادل علي الفزاني  -432 علي سلیمان علي المحجوب  -431

 علي عبد السالم علي محمد  -434 علي عامر علي سویسي  -433

 علي متموح محمد سلیمان  -436 علي عبد اللطیف بن هائلة  -435

 علي مسعود عمار أحمد  -438 حسن الشریف علي محمد  437

 علي یوسف علي شالبي  -440 علي میلود محمد  -439

 عماد رمضان احمد القیزاني  -442 عماد النوري علي االحمر  -441

 عمر احمد عمر ابوزقیة  -444 عماد محمد ارحیمةارحیمة  -443

  عمران خلف اهللا التایب  -446 عمر مسعود عبدالغفار التویمي  -445

 عیادة عبد السالم محمد الشطي   -448 عواطف قاسم امراجع  -447

 غادة على حسن بن نصر  -450 غزالة مسعود سالم مسعود   -449

 غسان عبد السالم حسن الیعقوبي  -452 غادة منصور حسن ابو قزازة  -451

 فاتن علي جمعة ابو رویقة  -454 غیث محمد غیث جویلي  -453

 فاطمة ابراهیم محمد صالح   -456  ابو زیدفادي محمد عبد اهللا  -455

 فاطمة سالم محمد البوعیشي  -458 فاطمة حسین عبداهللا حسین  -457

 فاطمة سید ابراهیم   -460 فاطمة سلیمان عبدالمقصود حمد   -459

 فاطمة علي محمد حنیش  -462 فاطمة علي الزوام محمد  -461

 طیب حسن فاطمة فضل  464 فاطمة فرید مفتاح الجهمي  -463

 فاطمة محمد على عكعك  -466 فاطمة فوزي المبروك الجهاني  -465

 فائزة رمضان سعد كریمة  -468 فایز نوري علي الباروني  -467

 فتحي فرج عبد القادر الیسیر  -470 فایزة رمضان محمود الشهیبي  -469

 فتحیة رجب نصر سكر  -472 فتحي محمد امحمد الشیباني  -471

 فدوى امحمد عبدالواحد ابراهیم   -474 ح الدرسيفتحیة صال  -473

 فراس میلود ابراهیم ابو كرارة  -476 فدوى فرج حسین الهب  -475

 فرج سلیمان كریم قطیط   -478 فراس نوري الشارف المبروك  -477
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 الفرجاني المبروك الفرجاني  -480 فرج محمد علي الشویرف  -479

 یحة میكائیل رافع احمیدةفر   -482 محمد سعید ابراهیم فلایر  -481

 فیروز فرج علي القذافي  -484 فوزي الهادي محمد العباني  -483

 فیصل مفتاح محمد االصقع  -486 فیروز محمد المبروك  -485

 كمال علي سالم سویسي  -488 قمر عمار محمد الناجح   -487

 كمیلة العجیلي محمد الطاهر  -490 كمال فهمي علي  -489

 لطفي سعید محمد كریر  -492 مید علي الزروقلبنى عبدالح  -491

 لؤى سالم ضو  -494 لمیاء الشارف على الشریدي  -493

 لیلى محمد سعید غومة  -496 لیلى الزناتي المختار  -495

 ماء السماء مصطفى مولود الحنیش  -498 لیبیا ابوبكر الریشي  -497

 دمالك خالد حسین الحدا  -500 مارن سعید عمر الباروني   -499

 المبروك صالح على احمد  -502 ماهر علي عیسى سعد  -501

 المبروك محمد المبروك القادري   -504 المبروك علي الكردي  -503

 مبروكة محمد الهادي  -506 مبروكة سعید مفتاح ابوشناف  -505

 محسن حسین على النعاس  -508 محسن ابراهیم محمد الحدوش  -507

 محمد ابو بكر مفتاح البوعیشي  -510 محسن سالم خلیفة البقوش  -509

 محمد ابوعجیلة العربي بشینة  -512 محمد ابوعائشة سعید ساكیز  -511

 محمد احمد سلیمان قرقوم  -514 محمد احمد سالم السنوسي   -513

 محمد السنوسي محمد السنوسي  -516 محمد التهامي محمد  -515

 فرجاني عليمحمد الضاوي ال  -518 محمد الصدیق صالح الفالح  517

 محمد المبروك امحمد بشي  -520 محمد الطاهر محمد ابوسعد  -519

 محمد جمعة محمد بن دردف  -522 محمد جمال محمد الریشي  -521

 محمد حسین اسماعیل  -524 محمد حسن محمد علوان  -523

 محمد خالد الهمالي ابراهیم  -526 محمد حسین محمد طابون  -525

 محمد رمضان محمد عیسى  -528 یبيمحمد خلیفة محمد غر   -527

 محمد سلهاب عبد الوهاب  -530 محمد سعید ابراهیم البوراصى  -529

 محمد شعبان عبد الحفیظ العنجوج  -532 محمد سلیمان محمد قلیوان  -531
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 محمد عبد السالم حسین العالم  -534 محمد عامر الساقزلي  -533

 السالم فرج التلیسيمحمد عبد   -536 محمد عبد السالم علي ضو  -535

 محمد عبد السالم مسعود   -538 محمد عبد السالم محمد انداره  -537

 محمد عبد الغني صالح رحیل  -540 محمد عبد السالم مفتاح عریقیب  -539

 محمد عبدالسالم الغناي  542 محمد عبد اهللا الغالي طلیویح  -541

 بومریقةمحمد على سالم أ  -544 محمد عبداهللا مصباح عمیش  -543

 محمد علي إبراهیم علي  -546 محمد على محمد بعیص  -545

 محمد علي مفتاح الیسیر  -548 محمد علي محمد بن بركة  -547

 محمد عمر حبیل   -550 محمد عمر امحمد ابو شنة  -549

 المیحاط محمد عیاد امبارك  -552 محمد عمر عون اهللا   -551

 یسى مفتاح الزناتيمحمد ع  -554 محمد عیاد محمد شهبون  -553

 محمد مهدي دواس  -556 الجبو محمد محمد  -555

 محمد مصطفى محمد الكریوي  -558 محمد المجاني محمد محمد  -557

 محمد مفتاح محمد صالح  -560 محمد مظفر محمد بن رمضان  -559

 محمود اسماعیل محمد  -562 محمد منصور علي المریمي  -561

 محمود رمضان البلعزي  -564 ل محمود جمعة  مفتاح العجی  -563

 محمود علي بلقاسم سالم  -566 محمود صالح الزحاف  -565

 محمود علي محمود بوهدمة  -568 محمود علي جمعة الشوشان   -567

 محمود مختار رمضان عیسى  -570 محمود عمران صالح ضو  -569

 مختار حسن مختار  -572 محمود مختار عویدان  -571

 مراد عبدالسالم احمد خلیفة  -574 م بالناصرمخلوف عبدالسال  -573

 مروان حامد عثمان ابراهیم  -576 مرام محمد العكروت  -575

 مروان محمد السایح   -578 مروان سالم جمعه سالم  -577

 مروة ابراهیم عبد اهللا غومة  -580 مروان مصباح محمد العود  -579

 ان عمر الحمريمروة رمض  -582 مروة الشریف عبدالمجید المودي  -581

 مروة عبد العاطي البوعیشي  -584 مروة شعبان نصر  -583

 مروة علي حسن اسماعیل  -586 مروة عبد المنعم هویدي  -585
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 مریم الحبیب محمد عون  -588 مروة محمد شعبان نصر  -587

 مریم حسین جبریل  -590 مریم امحمد المبروك العصادي  -589

 مریم عبدالحفیظ صالح  -592 نصوريمریم شعبان عبد السالم الم  -591

 مریم منصور مفتاح العابدیة  -594 مریم محمد مسعود مسعود  -593

 مصباح خلیفة سالم الجروشي  -596 مسعود محمد مسعود سلیمان  -595

 مصطفى ابوالخیر فرج العائب  -598 مصباح محمد مصباح القطعاني  -597

 المحرصيمصطفى على   -600 مصطفى عبد اهللا علي ضو  -599

 مطیع ظافر عبد السالم المریض  -602 مصطفى فرج محمد رجب  -601

 معیوفة محمد رمضان الكور  -604 معمر اشتیوي المعمري   -603

 مفتاح ضوء عمر الفرجاني  -606 مفتاح امحمد مصباح اوحیده  -605

 مفتاح معمر مخزوم الشحومي  -608 مفتاح عبدالسالم المبروك الصویعي   -607

 مفتاح یوسف مفتاح مصباح  -610 مفتاح المهدي الوحیشي  -609

 مالك عمر مصطفى الحباسي  -612 مالك صالح عبدالسالم السوداني  -611

 ملیكة سعید مولود  -614 مالك محمد عبداهللا ضوء  -613

 منار یحى رمضان حسین  -616 منار عبداهللا الواعر المجذوب  -615

 منال امراجع الشریف احمیدة  -618 منال ابو عجیلة علي الالفي  -617

 منال عبد الناصر ابو جعفر سویسي  620 منال صالح ادریس البراني  -619
 مناهل یونس محمد القریو  -622 منال موسى مفتاح السعیطي  -621

 غانم عمارمنى   -624 منصور المبروك صالح محمد  -623

 منیرة عبدالنبي سعید  -626 منى فرج ابو زهو  -625

 مهند رضوان الساكت الهادي  -628 خلیفة مولود تیرة مها  -627

 مودة موسى سعید أبوقصیعة  -630 مودة احمد سالم العماري  -629

 موسى محمد علي امحمد  -632 موسى محمد احمد بهیج  -631

 میساء محمود محمد المصراتى  -634 موسى نور الدین عبدالحفیظ بحري  -633

 میسون جبریل حفیظان عبود  -636 میسون توفیق عمار القندي  -635

 میلود عمار محمد القرقوطي  -638 میكائیل محمد میكائیل  -637

 نادر ابراهیم خلیفة بوشناف  -640 الككلي ناجیة بلقاسم فرج ابوبكر  -639
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 نادیة شرفاد عبدالحمید   -642 نادر ابوعجیلة العربي بشینة  -641

 علي الخوجة نادیة محمد  -644 نادیة عمار ضوء الباشا  -643

 ناصرة مصباح حسین كرنف   -646 ناصر المبروك سعید راشد   -645

 نجاة احمد حسن جاب اهللا  -648 نبیلة عبدالحكیم المبروك عمر   -647

 نجالء احمید صالح زیدان  -650 نجاة منصور حمدي بو هدیمة  -649

 نجالء عبد الجواد مراجع الوادي  -652 نجالء الجیالني عثمان  -651

 نجم الدین الصادق التومى  -654 نجالء فتحي محمد المیر  -653

 نجوى ابوالقاسم احمد بن طق   -656 نجمة ابراهیم صالح الزوي  -655

 نجوى عبدالمجید رمضان علي  -658 نجوى صالح مسعود ابو بكر  -657

 نجیة سالم عبداهللا حمد  -660 نجوى میلود عبد السالم دخیل  -659

 ندى ابراهیم نجم  -662 س الفرجانينجیة شحات یون  -661

 ندى محمد مسعود البلعزي  -664 ندى فرج عبدالجلیل  -663

 نزهة عبداهللا عمر القداري   -666 نرجس عبد الحكیم سالم الجراي  -665

 نسرین جمعه الغریاني   -668 نزیهة مصباح التیر  -667

 نسرین صالح جرود  -670 نسرین حسین العماري  -669

 نسرین فتحي الشریف خویطر  -672 سرین علي سالم الحركن  -671

 امراجع نسیبة عبدالونیس  -674 نسمة حسن سعد  -673

 نهلة عبد الجلیل صالح الفلقي  -676 نصر فرج عبدالعظیم   -675

 نهى مصباح محمد عریبي  -678 نهى عمر محمد محمد  -677

 هللا اسماعیلنورا سعید عبد ا  -680 نوال المختار محمد الوحیشي  -679

 نوري الدین نوري حسین جاب اهللا   -682 نورا محمد بشیر عاشور  -681

 نوریة محمد عبد الرحمن  -684 نوریة سالم خیر المریمي  -683

 نیروز صبري علي المسوري  -686 نیروز حسین عبد السالم بن نجا  -685

 هاجر جمعة عبداهللا ابوزید  688 هاجر بشیر بن سعود  -687

 هاجر علي الشریف  -690 ر على محمد الشریف هاج  -689

 الهام محمد جمعة سلیمان  -692 هالة عبدالسالم االسطى  -691

 هاني محمد عیاد الصابري  -694 هاني البشیر رجب الطویر  -693
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 هبة محمد احمد الشوبكي  -696 هبة بن بلة محمد مراجع  -695

 د ارحومةاحمیدةهدى سعی  -698 هدى النمر صالح عبد اهللا النمر  -697

 هدیر ناصر عثمان مادي  -700 هدى محمد علي بالقاسم  -699

 هشام عبد الكریم دربوك  -702 هدیل سلیمان عبد اهللا العزابي  -701

 هشام محمد محمد سویسي  -704 المغزازي هشام عمر امحمد  -703

 هناء سالم ادریس محمد   -706 هلى عبدالباسط محمد  -705

 هناء علي فرج البكوش  -708 یر بن سعد هناء علي بلخ  -707

 هناء محمد ضو  -710 هناء محمد المبروك الكیالني  -709

 هنادي حسین محمد طابون  -712 هناء یاسین عبد العلیم  -711

 هیثم احمد صالح سویب  -714 هویدا علي محمد البنداق  -713

 وجدان صالح مفتاح المعلول   -716 هیثم عبد اهللا عبد النبى  -715

 وداد فتحي رمضان بدروش  -718 وجدان عوض محمود موسى  -717

 وسام سلیمان حمد عبد العزیز   -720 وردة عبدالرزاق علي العویني  -719

 وفاء المكي المشري  -722 وصال عبدالكریم میالد  -721

 وفاء محمد خلیل احنیش  -724 وفاء فرجاني عامر الزناد  -723

 ولید احمد علي البدوي  -726 والء عبداهللا على الحمدي  -725

 ولید علي محمد احمد  -728 ولید امحمد حسن امصیلخ  -727

 وئام یوسف علي الجعفري  -730 ونیسة عبدالسالم صالح الزوي  -729

 یاسمین فرج محمد ابعیص  -732 یاسر محمد رجب االمین  -731

 یاسمین میلود محمد التیر  -734 یاسمین مفتاح الصابر  -733

 هربیدة یمامة مفتاح امحمد  -736 رى عبد المجید الترهونيیس  -735
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 كشف بأمساء احملامني املقبولني للرتافع أمام حماكم
ابة العامة للمحامنيالذين أعادو قيدهم بالنق االستئناف   

  االسم  الرقم  االسم  الرقم
 ابتسام عطیة فرج الهنشیري  - 2 ابتسام علي عبد السالم البركي  - 1

 ابراهیم احمد عبداهللا الغصري  - 4 لى محمود الهدارابتسام ع  - 3

 ابراهیم عامر عمر الترهوني  - 6 اسویب ابراهیم حمد ابوبكر  - 5

 ابراهیم محمد مفتاح المسمارى  - 8 ابراهیم محمد سالم ابو عائشة  - 7

 ابراهیم مفتاح خلیفة البوعیشى  -10 ابراهیم مفتاح ابراهیم الفالق  - 9

 ابو القاسم صالح عمر عبدالمولى  -12 سالم ابو القاسم العلوى  -11

 ابوبكر صالح میالد دعباج  -14 ابوبكر احمد علي السهولي  -13

 ابوبكر عبد الحمید عمران بن سلیم   -16 ابوبكر عبد الجلیل محمد زینوبة  -15

 احالم عبد الرحمن بن عامر   -18 ابو بكر مختار بشیر الطبیب  -17

 احمد الشیباني الفیتوري  -20 م احمد ابوزید ابو القاس  -19

 احمد بلعید ابریك الطیرة  -22 احمد بركات احمد الحاج محمد   -21

 احمد رمضان احمد اسماعیل   -24 احمد حمید بن حریز  -23

 احمد عبد الحمید البكاي  -26 احمد سعید مشري فرج   -25

 احمد عثمان حجا  -28 احمد عبداهللا الجلیدي   -27

 احمد علي عمر الغلیظ  -30 حمد عطیةاحمد علي ا  -29

 احمد عمر عوض الورفلى  -32 احمد علي محمد العریش  -31

 احمد محمد السنوسي صالح العلوانى  -34 احمد محمد الدوادي اذیاب  -33

 احمد محمد یونس على  -36 احمد محمد امحمد الغریاني   -35

 احمد محمد ربوة رجب   -38 احمد محمد العماري  -37

 احمد محمود علي هبوجا  -40 حمد محمد عبد الحمید المالطي ا  -39

 احمد منصور احمد ابومدین  -42 احمد مسعود میكائیل النزال  -41

 اریج حسین غانم   -44 ادریس مراجع معتوق الفاخري  -43

 اسامة ساسي الساعدى  -46 اسامة ابراهیم المرضي  -45
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 ة عثمان عبد اهللا المسمارياسام  -48 اسامة سلیمان عبد اهللا العزابي  -47

 اسامة محمد علي عامر   -50 اسامة عیاد بدر  -49

 اسالم عیسى عبد اهللا السوالم  -52 اسعد سعید امحمد الغول   -51

 اسماعیل  اسماء حسین علي  -54 اسماء المبروك عبد المولى الحاسي   -53

 ةاسماء سالم عمر ابوست  -56 اسماء خلیفة عبدالهادي بواصبیع  -55

 اسماء صالح عبد اللطیف التركي   -58 اسماء سالم محمد سعید  -57

 اسماء محمد الحناشي  -60 اسماء علي عبد الرحمن الحضیرى  -59

 اسماء محمد حمید الحناشى  -62 اسماء محمد بشیر سوف  -61

 اشرف سلیم هدیة اجبارة  -64 اسماعیل عبد الغفار محمد التویمى  -63

 اعتیبي صالح اعتیبي  -66 قذافىاشرف عامر فرج ال  -65

 اكرم عمر خلیفة بن ادریس الزوي  -68 اكرم عبد السالم عویدات  -67

 امال محمد فریوان  -70 امال صالح خیر اهللا  -69

 امانى محمد الشریف علي البرعصى  -72 امان خلیفة البشیر الغرادیة  -71

 رةامبارك ابراهیم خلیفة اقدو   -74 اماني خلیفة بلقاسم   -73

 امحمد سالم الجروشي الطویل  -76 الحمروني امحمد امحمد  -75

 امل صالح الزرقاني  -78 امد اهللا احمد محمد ابوجرادة  -77

 امل محمد عیسى الشاطوف  -80 امل عمر احمد الریاني  -79

 امنة عمر حمد قریفة  -82 امنة سعید بشر عبداهللا   -81

 ابراهیم عمار النفاتي  امیرة  -84 امنة مفتاح محمد المعرفي   -83

 امینة مصطفى الجملى  -86 امیرة احمد دراویل  -85

 امینة محمد الحامي  -88 امینة مفتاح علي دغیم  -87

 انتصار بلعید یوسف التایب  -90 انتصار ابراهیم سالم الحبیشي  -89

 امحمد سالم صلیلانتصار   -92 ماطوس انتصار عمر ابوعجیلة  -91

 انور حامد عبد الصادق اصویدق  -94 ابوشعالة انس محمد توفیق  -93

 ایة علي مصباح المدهونى  -96 انور رحیم المصمودي  -95

 ایمن محمد علي محمود  -98 ایمان محمد امحمد الشاوش  -97

 ایمن محمود محمد القویري  -100 ایمن محمد مصطفى بن یزید   -99
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 رجانيباهیة عید حماد الف  -102 ایمن محمد سعد بن كریم  -101

 بدیعة علي عون الخطابى  -104 بثینة بوشناف عبد العزیز البرعصي  -103

 بسمة المبروك محمد الطالب   -106 بسام فرج البراني مهللة   -105

 بسمة عمر الزروق  -108 بسمة حسین علي غلیلیب  -107

 بسمة مكي المشري  -110 بسمة عمر سالم المسعودي   -109

 بشیر الطاهر البشیر الشریف  -112  بسینة علي محمد عراب  -111

 البشیر امحمد على الجدي  -114 بشیر ابراهیم بشیر الملیطي  -113

 بشیر الهادي بشیر عبید  -116 البشیر المنیر الطاهر سیفاو  -115

 بلعید محمد عبدالحمید الورفلي  -118 بشیر نوفل اسماعیل نوفل   -117

 دیري رمضان مسعود شریحةالبو   -120 البهلول محمد عاشور كریم  -119

 توفیق عبد السالم عیسى  -122 تهاني الهادي حمد راشد  -121

 الثابت السني محمد الثابت  -124 توفیق محمد احمد العكروت   -123

 جاب اهللا صالح السنوسى  -126 ثریا عبد اهللا سلیمان بیترو  -125

 جالل سالم خلیفة عریبات  -128 جبریل محمد عیسى محمد   -127

 جمال عبد الناصر محمد العروسي   -130 جمال الفیتورى عبد السالم   -129

 جمال محمد یوسف سراح   -132 جمال علي الشتیوى  -131

 جمعة ابوعائشة خلیفة ابو عائشة  -134 جمال ناجي بكة  -133

 الشكري جمعة مصباح الفرجاني  -136 جمعة علي عبد الحمید القماطي  -135

 جمیلة محمد فتیتة لبن   -138 الترهوني جمیلة علي محمد  -137

 حاتم محمد علي البكاي   -140 جیهان محمود عبد اهللا صالح الحوتي   -139

 حافظ احمد امحمدالحمري  -142 حافظ ابوبكر عبد الحفیظ العبار  -141

 حربي ابراهیم عبد الكریم علي   -144 شهوب حامد علي امحمد  -143

 حسام محمد عطیة المسماري   -146 حسام عثمان البزنطي  -145

 الحسن عیسى ابوزید  -148 حسام محمد علي الریاني  -147

 حسن محمود علي الشویهدي  -150 حسن محمد علوان   -149

 حسین رمضان محمد شقلوف  -152 حسن محمد عمارة  -151

 الحسین علي العربي  دراء  -154 حسین سعید اغنیوة  -153



  163رقم الصفحة                                                                    )  3دد (ـــالع
  

 حسین مفتاح نصر الهدار  -156 الحسین عیسى ابوزید  -155

 حمد ابراهیم حمد الفسي  -158 حلیمة مصطفى ابراهیم الشح  -157

 حمدي عمر الصابر  -160 حمد محمد حمد الحوتي   -159

 حمیدة المبروك علي المشاي  -162 حمزة فرج شعیب  -161

 حنان حسین البرعصي  -164 حنان امحمد عبد الجلیل الزاوي   -163

 حنان عبد المجید محمد الحمیدي  -166 یفة فریسنحنان صالح خل  -165

 حنان علي فرج   -168 حنان عطیة رجب صبرة   -167

 حنان محمد محمد عاشور  -170 حنان محمد سعد االوجلي  -169

 السالم ناصفخالد اسماعیل محمد عبد  -172 خالد احمد عیسى الوافي   -171

 نى احمد اوحیدةخالد الكیال   -174 خالد الشارف غیث الورفلي  -173

 خالد حركات ابوبكر بن زغبان   -176 خالد بلعید سلیمان حریز  -175

 خالد خلیفة حمد العبار  -178 خالد خلیفة العقوري  -177

 خالد سالم عمر العمامي  -180 خالد خلیفة سعد سالمة   -179

 خالد عبد السالم محمد البقار  -182 خالد سلیمان محمد رطیبة   -181

 خالد عبد الوهاب یوسف   -184 د عبد اهللا جادورخال  -183

 خالد عیسى محمد ابوخشیم  -186 خالد علي عقیلة خلیفة   -185

 خالد محمد احمد الشریف   -188 خالد فرج صالح الفیتوري  -187

 خالد محمد الزیتوني   -190 خالد محمد احمد غلیو  -189

 مخالد محمد قرقو   -192 خالد محمد بشیر ابوجناح  -191

 خدیجة محمد خیر اهللا   -194 خالد محي الدین محمد الجازوي  -193

 خلود سالم محمد الزروق  -196 خدیجة محمد شلبیك  -195

 خلود فوزي المقرحي  -198 خلود علي العربي الساعدي  -197

 خلیفة احمد خلیفة الشامس   -200 خلیفة ابوربیع خلیفة االخضر   -199

 خولة فتحي جمعة جویلي  -202 روكالخنساء فؤاد حسن المب  -201

 خیریة عمران الدویب  -204 خولة نصر الدین عقاب   -203

 داوود المدهون عبدالحفیظ كرناف  -206 دارین كمال الجبالي  -205

 دلیلة عبد اهللا حسین موسى   -208 الدراوي صالح الدراوى الیسیر  -207
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 ى المصراتيرانیة شعبان مصطف  -210 رانیا رضوان عبد الجواد  -209

 ربیع امحمد خمیس   -212 رباب محمد عبد الرحمن حلب   -211

 ربیعة عمر التاورغى  -214 ربیعة علي عمار االحمر   -213

 رجب سعد شیحة   -216 رجاء عمر سالم غزالة   -215

 رجب محمد سالمة القزون  -218 رجب محمد سالم تاتة  -217

 ضا منصور مصباح خلفر   -220 رضا عبد اهللا مفتاح الفرجاني  -219

 رمضان الصادق عبد اهللا التونسي  -222 رمضان ابراهیم محمد النعمي  -221

 رمضان الهادي عون الطیف  -224 رمضان المهدي سعد الشهوبي  -223

 رمضان عبد اهللا رمضان الشركسي  -226 رمضان امحمد نشیف   -225

 الدایمرمضان محمد عبد   -228 الزلیتني رمضان مصطفى امحمد  -227

 ریما محمد علي المجاهد   -230 رندة عبد الحلیم صالح اسماعیل  -229

 روال رحیم علي المصمودي  -232 ریاض عبد الصمد مصباح دعدوش  -231

 زهرة المبروك الخروبى  -234 زاهیة قاسم حسین الهواري  -233

 زهرة محمد الرماح   -236 زهرة عطیة مصباح االسطى  -235

 زیاد غالي مسعود الحصائري  -238 اصر علي سلیم زیاد عبدالن  -237

 زینب بلعید الطیرة   -240 زیتونة امحمد سلطان معمر   -239

 زینب عبد السالم بلقاسم العیادى  -242 زینب صالح البوجدیدي  -241

 الساعدي رجب النعاس  -244 العمامي زینب محمد فرج البوراوي  -243

 سالم حسن امریض جمعة   -246 سالم ابراهیم خلیفة كریر  -245

 سالم عاشور عبد اهللا الشریف  -248 سالم ساسي الحاج   -247

 سالم عبد اهللا الفیتورى الشول   -250 سالم عبد اهللا الشول  -249

 سالم علي عبد السالم بادش  -252 سالم علي الطاهر الشاوش  -251

 سالم محمد محمد بشنة   -254 سالم محمد عبد اهللا زیدان  -253

 سامي سعد المیهوب خالد الزوي  -256 سالمة محمد زیدان الفرجاني  -255

 سحر ساسي العلو   -258 سامیة یوسف علي رمضان  -257

 سراج سالم عمر الحراري  -260 سدینة صالح خلیفه النایض  -259

 سراج یونس محمد شمبش  -262 سراج محمد جمعة بالروین  -261
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 سعاد سالم صالح البرغثي  -264 ريسعاد امحمد عبد السالم الفیتو   -263

 سعاد محمود محمد نوارة   -266 سعاد محمد قنور   -265

 سعد الدین محمد الزروق  -268 سعاد مخلوف علي الورفلي  -267

 سعد محمد النعاس محمد   -270 سعد امراجع حسین االوجلي  -269

 سعید امحمد سعید عاشور   -272 سعد مفتاح علي یخلف  -271

 سكینة المختار علي حسین التقازى  -274 دة محمد سالم جلوالسعی  -273
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 محمد مصباح العود  -590 محمد محمود سالم السكیر   -589

 محمد مصطفى مولود الحنیش   -592 محمد مصطفى الفروجي  -591
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 محمود احمد بالحاج  -596 محمود ابراهیم صالح  -595
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 محي الدین حسین ابوالخیرات  -600 محمود یوسف على بن رابعة   -599

 المختار عمر محمد الهنقاري  -602 مختار جلود المختار   -601

 مختار محمد علي الغناي  -604 تار ابو عرقوب مختار محمد المخ  -603

 مرعي حمد ناجي سعد   -606 مخلوف رمضان سالم علي الفرجاني  -605

 مریم ابراهیم جبریل بوعزوم  -608 مروة خلیفة غربال   -607

 السالم التبینىمسعود علي احمد عبد  -610 مسعود امحمد مسعود الطعاش  -609

 مسعودة سالم عبد اهللا الزوي  -612 مسعود عمر احمد المبروك   -611

 مصطفى احمد علي حدود   -614 مصباح رمضان مفتاح الشلتات   -613

 مصطفى البشتى محمد   -616 مصطفى احمد میالد عثمان  -615
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 براهیممفیدة بلعید ابوالقاسم ا  -628 مفتاح محمد السنوسي العیساوي  -627

 منال جمعة الساكر  -630 مالك الطاهر عبدالسالم ابوطرطور  -629

 منى عبدالمولى شعبان بن عمیرة  -632 منى رجب عبد العزیز الشاعري   -631

 منیر ابراهیم ابوبكر عبید  -634 منى محمد عبدالجواد حمد البرهمى  -633

 منیر المهدي الزرقاني  -636 الملیطى منیر سعد امحمد  -635

 المنیر علي محمد رجب  -638 المنیر عبد الحمید عبد الخالق   -637
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 المهدي محمود المهدي التائب   -642 المهدي سعد مصباح المغربي   -641

 مولود ضو عرفة   -644 موسى علي عمر عبد الرحمن   -643

 میالد سالم احمد عون    -646 زوميمیرفت محمد بركة الع  -645

 ناجح عبد اهللا بركة   -648 میلود احمد البرناوي  -647

 ناجي سالم عون خیر التاورغي  -650 ناجي رمضان حمودة الدرهوبي  -649

 ناجي عبدالحفیظ مفتاح عبدالحفیظ   -652 امحمد ناجي صالح بوحویة  -651

 محمد الفزانيناجي میالد   -654 ناجي عمر فرج التومي   -653

 ناجیة نصر الطبیب   -656 ناجیة علي بشیر ابوجخ  -655

 نادیة شرفاد عبد المجید  -658 نادیة اسماعیل المصري   -657

 نادیة محمد السائح الخرباش   -660 نادیة عوض بروین  -659

 نادیة محمد سیالة   -662 نادیة محمد الهباشي  -661

 ناصر محمد علي الفرجاني  -664 ناصر محمد رمضان الشعافى  -663

 ناهد یسري الرضا السنوسي    -666 ناهد اسماعیل فطیسى  -665

 نبیلة رمضان هرهور   -668 نبیل علي السباعى  -667

 المدنینى نجاة الكونى  -670 نجاة ابراهیم مفتاح المنطرح   -669

 نجاة صالح صوان  -672 نجاة امجاور احمد الفرجاني  -671

 نجاة علي حسین الحطاب  -674 احمد معتوق  نجاة علي  -673

 نجالء سعد سالم سعد  -676 نجاة یوسف الفیتورى  -675

 نجالء عصمان االشخم   -678 نجالء عبد القادر محمد الرقاص   -677

 نجالء محمد عمر الطیر  -680 نجالء فتحي علي سعد النوفلي  -679

 عید مطاوع نجیة محمد س  -682 نجوى عبد اهللا احمد النایض  -681

 نرجس محمد علي عثمان  -684 نرجس السنوسي بومدین   -683

 نزیهة محمد المهیدوي  -686 نزار عبداهللا علي مفتاح   -685

 نصر الدین النفاتي الدیب   688 نسرین احمد مرغم   -687

 نعیمة حمد منصور الفیتوري  -690 الجهمي نعیمة امحمد  -689

 نهلة على القاللي  -692 نعیمة محمد حسین البدري   -691

 نهى عبد السالم بن غربیة   -694 نهى خالد ابراهیم الشریف   -693
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 نورالدین احمد عبد الحفیظ المیساوى  -696 نوح عبد السید عبد اهللا   -695

 نورا مبارك عمر المبروك   -698 نورا الالفي علي السموعي  -697

 ر الریشنوریة منصو   -700 نوري سلیمان كریم السعیطي  -699

 لمو محمد هاجر محمد محمد  -702 هاجر حسین الطویل ابورویص  -701

 الهادي البشیر محمد خلیفة   -704 الهادي احمد سعید احویالت  -703

 الهادي عبد العالي الفرجاني ابراهیم  -706 الهادي عبد السالم القماطي  -705

 ليالهادي المختار علي دقا  -708 الهادي عمر عیاد سعید  -707

 هالة علي عبد اهللا الیعقوبى  -710 وكهالة خلیفة مصباح المبر   -709

 هدى بشیر محمد الجامعي  -712 هالة محمد النعال  -711

 هدى صالح مصطفى المنفي   -714 هدى جمعة محمد جبیل  -713

 هدى محمد احمد الجهاني  -716 هدى عبداهللا علي الفیتوري  -715

 هناء سالم ادریس  -718 هشام محمود ابو حاللة  -717

 هناء كامل عبد الحمید العبیدي   -720 هناء علي الناجمي  -719

 هنیدة عمر ابراهیم المصري   -722 هندة الناصر عبد اهللا ضو  -721

 وائل اسماعیل الطاهر بن اسماعیل  -724 هیفاء مفتاح سالم راشد   -723

  وسام سلیمان احمد الصغیر  -726 وجدي سالم القبالوي  -725

 وفاء ابراهیم محمد الشبلى  -728 وسام محمد عمر النباح   -727

 وفاء محمد عبداهللا البلعزي  -730 وفاء احمد الشائبى  -729

 وفاء یوسف السویح   -732 وفاء میالد سالم یحي  -731

 العربى كشالف  ولید الهادى  -734 ولید ابراهیم بالرجب   -733

 ولید رمضان الشریف ابوسنینة  -736 ولید الهادى علي الكوت   -735

 ولید سعید كعوان   -738 ولید سالم المهناوي  -737

 عبد اهللا طاموم ولید ضو  -740 ولید صالح علي الزاهي  -739

 ولید فرج محمد العمامي  -742 ولید فرج عبد المجید فضیل  -741

 ولید ناجي النبال  -744 ولید محمد الجدیدى  -743

 یاسر یوسف عبدالحكیم عثمان   -746 لخمسي  ونیس عبد السالم ا  -745

 یحي رمضان حمد المسماري   -748 یاسمین عزام حمد بن حمادي  -747
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 یوسف سویسي قشوط  -750 یوسف الطیب محمد الزباطى  -749

 یوسف علي الشریف  -752 یوسف صالح المرغني عوید   -751

 ادبیش برغثيالسالم خالد الیونس عبد  -754 یوسف محمود یوسف غباق  -753

   یونس عمر حسین ابوهدمة  -755
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  كشف بأمساء احملامني املقبولني للرتافع أمام احملاكم 
  الذين أعادو قيدهم بالنقابة العامة للمحامني االبتدائية

  االسم  الرقم  االسم  الرقم
 ابتسام حمد عبد السالم الشیخي  - 2 ابتسام الطیب القنفود اشكرني بالخیر   - 1

 ابتسام عبداهللا خلیفة الصقر الورفلي  - 4 عبد الكریم سعد ابو عائشة  ابتسام  - 3

 ابتسام محمود عمر ابو خالل  - 6 ابتسام علي الهدار  - 5

 ابراهیم بشیر ابراهیم الشح  - 8 ابتهال محمد البشیر منصور  - 7

 ابو بكر خلیل احمد خلیل عویلي  -10 ابراهیم محمد ابوعائشة   - 9

 احمد ابراهیم علي الشویرف  -12 التارقي ابو بكر محمد صالح  -11

 احمد التیجاني احمد زكري  -14 احمد بشیر ابوزید  -13

 یرةاحمد بالعید ابریك الط  -16 احمد الشیخ مسعود الرقاب   -15

 الفیتوري احمد حسین احمیدة  -18 احمد حسن هویسة  -17

 احمد عبدالسالم حسن القناص  -20 احمد صالح احمد هویدي   -19

 احمد محمد زیدان الفرجاني  -22 احمد فرج میالد االزرق   -21

 احمد محمد مصطفى مكراز  -24 احمد محمد عمار ابو عائشة   -23

 احمد یونس اوحیدة  -26 احمد محمود ابو حالله  -25

 بسام عبد القادر الكیالني  -28 أحالم مراجع محمد  -27

 عبد القادر محمد  ادریس محمد  -30 بسمة مفتاح حسین بالراس علي  -29

 اریج الصدیق علي عبد المجید  -32 اروى عیاد محمد المقعمز  -31

 اسامة مفتاح المهدي حسین  -34 اسامة عبد الكریم قویدر   -33

 اسماء فرج رمضان اكریم  -36 اسراء سالم محمد الغنیمي  -35

 ياسماعیل احمد علي الشعالل  -38 اسماء مفتاح عبد اهللا سهوب الریانى  -37

 اشتیوي محمد عطیة جرود  -40 المطردي اسماعیل محمد امحمد  -39

 اقبال علي عمر الدبسكى  -42 اشرف طائل ابراهیم   -41

 البهلول الهادي الشیباني الداهش  -44 االء محمد شاهین البدوى  -43

 الحسین عبداهللا علي القراضي  -46 الحسین عبدالرحمن محمد الحنین   -45



  176رقم الصفحة                                                                    )  3دد (ـــالع
  

 الطاهر علي جمعة نزنوز  -48 الشامخ عبدالكریم عیسى   -47

 العریفي المبروك الغریاني قمبرلو  -50 الطاهر هاني عبدالرزاق شرف الدین  -49

 اكرم احمیدة محمود بن دابة  -52 المقصوداللطیف عبدالسالم سلیمان عبد  -51

 الهادي المختار دقالى  -54 المبروك محمد المبروك محمد سالم  -53

 الهام عبد الوهاب صالح مصباح  -56 الهادي محمد الشارف   -55

 امال محمد فرحات احسین   -58 امال ارحومة ابراهیم محمد   -57

 اماني ادریس عبد اهللا ونیس   -60 امال مسعود على البشتي  -59

 اماني عز الدین سالم بن فرج  -62 اماني المهدي احمد العالم   -61

 اماني مفتاح على الفارسي   -64 رسياماني على محمد الفا  -63

 امل علي عامر رزق   -66 امل عبد الخالق موسى  -65

 امیرة امحمد رمضان دیاب  -68 امیرة ابو القاسم محمد الفرجانى  -67

 امیرة عامر مسعود الترهوني  -70 امیرة عمر غوار  -69

 امنة منصور الناكوع  -72 امین محمد حمد العزومي  -71

 امینة مفتاح علي دغیم  -74 وخریص الكاسحامینة اب  -73

 انتصار عبدالرزاق الشاوش  -76 انتصار بشیر الفرجانى  -75

 انور خلیفة سالم بالنور  -78 انعام سعید محمد المبروك  -77

 ایمان شكیر محمد ابو شناف  -80 ایمان الشریف ادریس محمد  -79

 السالم بوشنافایمان عبد المنعم عبد  -82 ایمان فرج ضو العجیلي  -81

 ایمن سعد حسین سلیمان   -84 ایمان محمد عبد اهللا العویمري  -83

 ایمن علي القدافي یونس  -86 ایمن علي العسكري  -85

 ایمن محمد سعد بن كریم   -88 ایمن عیسى عطیة المغربي   -87

 ایناس محمد عیسى محمد  -90 ایناس محمد الصغیر   -89

 بشیر ابراهیم بشیر الملیطى  -92 باسم میلود مصباح العجیلي  -91

 بلقاسم عیاد بلقاسم المغربي   -94 بشیر حسین محمد القنیدي  -93

 تهاني محمد فرج المقریف  -96 تهاني فرج محمد البشیر  -95

 توفیق عبدالعاطي ابراهیم احداش  -98 توفیق البشیر احمد لوكه  -97

 الم الزروقتیسیر عبدالس  -100 التاجوري توفیق عمر بوعجیلة  -99
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 جلوال جمال عبداهللا علي ارحومة  -102 جبریل خیر سعید التارقي  -101

 جمیلة عبد اهللا اسمیو   -104 جمیلة السنوسي باسل الحمرى  -103

 حسام علي ابراهیم محمد   -106 حاتم خمیس اوحیدة عبد اهللا   -105

 حسن احمد خلیفة الحسناوي  -108 حسام میالد عبدالسالم هویدي  -107

 حسین ابوبكر حسین البوعیشي  -110 حسناء الجربوعي الماجدي   -109

 حسین محمد فرج بومشیهیة  -112 حسین امحمد محمد القباعي   -111

 حلیمة صالح محمد   -114 حسین منصور احمد الكیالني  -113

 حلیمة علي القطعاني  -116 حلیمة عبد السالم هاشم  -115

 حمد عبدالرحیم ادم الدرسي  -118 حمادي محمد مسعود شبل  -117

 حمزة المهدي هاشم منصور   -120 حمدي سعید عبدالجلیل   -119

 حمزة عبد السالم سعد بارود  -122 حمزة حسن عمران العبدلي   -121

 حمیدة بالعید علي احمید اتو  -124 حمزة فرج شعیب   -123

 حنان عبدالسالم حكومة   -126 حمیدة البهلول ملیطان  -125

 حنان یونس محمد المسماري بوزید  -128 حنان عمر میلود عبدالواحد  -127

 خالد ارحیمة ابراهیم الجعفري   -130 حیاة علي موسى الجفائري  -129

 خالد خلیفة سالم محمد  -132 خالد الهادي عبداالمولي  -131

 خالد عبد القادر حكومة   -134 خالد عبد السالم مادي سعد  -133

 خالد علي عقیله خلیفة  -136 المهرك من الشادليخالد عبدالرح  -135

 خدیجة ابراهیم شرادة  -138 خالد منصور ابو غنیمة   -137

 خلیفة نجمي خلیفة الدویبي  -140 خلود نوري بن ساسي   -139

 ابوراس خیري العیادى  -142 خولة علي ابو القاسم ابوصبیع  -141

 نوح  خیریة صالح عامر  -144 خیریة سلیمان زریبة  -143

 دنیا محمد فرج السحاقي  -146 خیریة مصطفى سلیمان القبائلي  -145

 رابحة احمد عمر رحیل  -148 رانیا شعبان المصراتي  -147

 راند سعید موسى مادي   -150 رابحة جابر المبروك مؤمن  -149

 ربیع عبد الحفیظ المختار محمد  -152 رائف رجب المجدوب الذوادى  -151

 یونسبن ربیع یوسف میالد   -154 المریمي ربیع مصطفى  -153
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 ربیعة ونیس اقدیش  -156 ربیعة محمد ابراهیم المصراتي  -155

 رجاء خیر اهللا عیسى  -158 رجاء خمیس عوض العبیدي   -157

 رحاب خلیفه سالم خلیفه  -160 رحیل عبد الغني صالح رحیل  -159

 ادي رضا خلیفة عمار اب  -162 رشا احمیده سلیمان محمد  -161

 رمزي عبدالمؤمن محمد عبدالحفیظ  -164 رمزي سعید برغش  -163

 رمضان حسین علي یونس كنز  -166 رمضان الفیتوري محمد الرسي  -165

 رمضان عصمان رمضان اسماعیل  -168 رمضان رجب عبد الصمد الزوام  -167

 رندة عبدالحلیم صالح  -170 رمضان محمود ابراهیم القباعي  -169

 ریم رمضان العجمي  -172 عمار منصور سعد العابد  رویدة  -171

 ریما علي محمد العیساوي  -174 ریم فرج محمد مجید البرعصي  -173

 زیاد ابوبكر خمیس هریكه  -176 ریما عطیة عبد الرحمن حمد  -175

 زكریا عمر محمد العلوى  -178 زكریا رجب علي بالتمر  -177

 ر المختار ابوالقاسم جدور زهو   -180 زهرة عز الدین بوحلفایة  -179

 زینب فتحي محمد الترهوني  -182 زینب فوزي عبدالحفیظ بن سعود   -181

 سارة المبروك خلیفة ابوالخیر  -184 زینب عبد اهللا محمد  -183

 سالم حمد ابراهیم المقصبي  -186 سارة عبد الرزاق العرادي  -185

 المزداوى د الهادى عبد النبىسالم عب  -188 سالم عاشور عبداهللا عبد السالم  -187

 سالم فتحي محمد المهشهش  -190 سالم عطیة علي االرقط  -189

 سالمة الفیتوري الشیباني   -192 سالم محمد سالم البوعیشى  -191

 سالمین سعد هیبة  -194 سالمة منصور علي التاورغي  -193

 سراج الدین علي عمر امشیري  -196 سامي سلیمان كریم السعیطي  -195

 سعاد محمد معتوق ابوشیبة  -198 سراج امحمد محمد الهالك  -197

 سعد عبد ربه مجید محمود  -200 سعد عبد اهللا سعد العیضة  -199

 سعید عبد الكریم حامد عبد الهادي   -202 سعید محمد سالم جلوال  -201

 سالمة علي میالد   -204 سفیان عبد الستار ابوسیف  -203

 سلیمان رمضان علي االسطى  -206 د االشخم سلیم السنوسي محم  -205

 سلیمان مفتاح سلیمان الوتوات  -208 سلیمان محمد سلیمان ابوزمازم  -207
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 سمیة محمد خلیفة حفیظ  -210 سمر عبد اهللا علي احمد  -209

 سمیر فرج مخلوف   -212 سمیر عمر رمضان نصر  -211

 النكش القیطوي سناء امحمد  -214 سمیرة مفتاح ابو صبیع  -213

 سناء علي سالم الفقیه   -216 سناء علي الشاردة  -215

 سیهام عبد اهللا عون  -218 ابوجریدة سناء فوزي امحمد  -217

 سهیر فرج محمود ابوزید  -220 سنیة ضو علي محمد الغریاني  -219

 سهیلة عبد السالم القرقوطي  -222 سهیر میلود خلیفة الغریاني  -221

 سویلمة نوري محمد بن حمودة  -224 حمد التومي سویسي الشیباني م  -223

 سیف الدین لطفي محمد العالم  -226 سیف الدین عمر العیادي العزیبي  -225

 شوقي علي عمر رمیضة  -228 المجید ابوحجرعبد شرف الدین محمد  -227

 صبریة سعد رحیل مسعود  -230 صبري عبد اهللا النجار  -229

 ة المهدي علي عبد السالم صالح  -232 صالح حسن مهدي   -231

 صفاء حسن احمد صقر  -234 صالحة عبد العزیز عبدو   -233

 صالح ابراهیم علي زاید  -236 صفاء عبد السالم علي الحبیب  -235

 طارق الصادق خلیفة حریشة  -238 صالح عبد الكریم ارویحل محمد   -237

  طارق حسین ارجیعة المغربي  -240 طارق الهادي الكروم   -239

 طارق مفتاح التومي  -242 طارق عبدالجلیل محمد زینوبة  -241

 دربال عادل امحمد  -244 طارق یوسف محمد المنصوري  -243

 عازة صالح طاهر  -246 عادل سعد عبد ربه العقیلي   -245

 عائشة احمد السید الشریف   -248 عایدة عبد العاطي طه الفایدي  -247

 عائشة الناجي اعقاب   -250 عائشة البهلول برق اللیل  -249
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  قرار الس الرئاسي حلكومة الوفاق الوطني
  يميالد 2018) لسنة 436رقم (

  بشأن إعادة تسمية اجلهاز التنفيذي للطاقات املتجددة
  - الس الرئاسي:

 بعد االطالع على اإلعالن الدستوري، وتعدیالته. -
 م.2015دیسمبر  17وعلى االتفاق السیاسي اللیبي الموقع بتاریخ  -
وعلــى قــانون النظــام المــالي للدولــة والئحــة المیزانیــة والحســابات والمخــازن  -

 ا.ــــــموتعدیالته
م بشـأن إصـدار قـانون عالقـات العمـل 2010) لسـنة 12وعلى القانون رقـم ( -

 والئحته التنفیذیة.
م بشــأن إنشــاء 2007) لســنة 426وعلــى قــرار اللجنــة الشــعبیة العامــة رقــم ( -

 از.ـــــــالجه
م بشـــأن تشـــكیل 2016) لســـنة 4رقـــم ( لجنـــة الشـــعبیة العامـــةوعلــى قـــرار ال -

 حكومة وفاق وطني.
بشــأن مــنح تفــویض  .2016) لســنة 12وعلــى قــرار المجلــس الرئاســي رقــم ( -

 ام.ــــبمه
بشـأن إصـدار  .م2008) لسـنة 237وعلى قرار اللجنة الشـعبیة العامـة رقـم ( -

 الالئحة اإلداریة للجهاز التنفیذي للطاقات المتجددة.
ر بشـأن إصـدا .م2008) لسـنة 381وعلى قرار اللجنة الشـعبیة العامـة رقـم ( -

 الالئحة المالیة للجهاز التنفیذي للطاقات المتجددة.
/ 38وعلى قـرار السـید رئـیس مجلـس الـوزراء بحكومـة اإلنقـاذ الـوطني رقـم ( -

ــــات 2015 ــــذي للطاق ــــس إدارة الجهــــاز التنفی ) بشــــأن إعــــادة تشــــكیل مجل
 ددة.ــــــالمتج

) لســـنة 661وعلــى قـــرار المجلـــس الرئاســي لحكومـــة الوفـــاق الــوطني رقـــم ( -
 بنقل تبعیة الجهاز التنفیذي للطاقات المتجددة. .م2017



  195رقم الصفحة                                                                    )  3دد (ـــالع
  

وعلـى كتــاب الســید رئــیس مجلـس إدارة الجهــاز التنفیــذي للطاقــات المتجــددة  -
 م.   2018/ 03/ 26) المؤرخ في 102/ 20/ 1رقم (

 وعلى ما تقتضیه المصلحة العامة. -
  ررـــق

  )1مادة (
لیصبح تحت مسمى (جهاز  تعاد تسمیة الجهاز التنفیذي للطاقات المتجددة

  الطاقات المتجددة).
  )2مادة (

یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكم یخالفه، وعلى الجهات 
  المختصة تنفیذه.

  الس الرئاسي حلكومة الوفاق الوطني
  

  هـ. 1439جب/ ر / 25صدر في: 
  م.2018/ 4/ 11الموافق: 



  196رقم الصفحة                                                                    )  3دد (ـــالع
  

  طنيقرار الس الرئاسي حلكومة الوفاق الو
  ميالدية2018) لسنة 482رقم (

  بشأن متديد عمل جلنة

  - الس الرئاسي:
 طالع على اإلعالن الدستوري، وتعدیالته.بعد اال -

 م.2015دیسمبر  17وعلى االتفاق السیاسي اللیبي الموقع بتاریخ  -

وعلــى قــانون النظــام المــالي للدولــة والئحــة المیزانیــة والحســابات والمخــازن  -
 ا.ـــــــوتعدیالتهم

م بشـأن إصـدار قـانون عالقـات العمـل 2010) لسـنة 12وعلى القانون رقـم ( -
 والئحته التنفیذیة.

م بشــأن تشــكیل حكومــة 2016) لســنة 4وعلــى قــرار المجلــس الرئاســي رقــم ( -
 ي.ــــاق وطنـــــــوف

بشــأن مــنح تفــویض  2016) لســنة 12وعلــى قــرار المجلــس الرئاســي رقــم ( -
 امــــــــــبمه

م بشــأن إقــرار ترتیبــات 2016) لســنة 5وعلــى قــرار المجلــس الرئاســي رقــم ( -
 م.2017مالیة للعام المالي 

بشـأن تشـكیل لجنـة  .م2017) لسـنة 181وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم ( -
 وتحدید مهامها.

 م.2017/ 04/ 02وعلى ما عرضه السید أمین عام مجلس الوزراء بتاریخ  -

 صلحة العامة.وعلى ما تقتضیه الم -



  197رقم الصفحة                                                                    )  3دد (ـــالع
  

  ررـــق
  )1مادة (

) لسنة 181تمدد عمل اللجنة المشكلة بموجب قرار المجلس الرئاسي رقم (
  م.2018/ 12/ 31بشأن تشكیل لجنة  وتحدید مهامها، إلى غایة  .م2017

  )2مادة (
  یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفیذه.

  
  ق الوطنيالس الرئاسي حلكومة الوفا

  
  هـ. 1439/ شعبان/ 3صدر في: 
  م.2018/ 4/ 19الموافق: 



  198رقم الصفحة                                                                    )  3دد (ـــالع
  

  قرار الس الرئاسي حلكومة الوفاق الوطني
  ةميالدي 2018) لسنة 484رقم (

  بنقل تبعية جممع اللغة العربية الليبي
  - الس الرئاسي:

 بعد االطالع على اإلعالن الدستوري. -
 م.2015دیسمبر  17 الموقع بتاریخ وعلى االتفاق السیاسي -
وعلــى قــانون النظــام المــالي للدولــة والئحــة المیزانیــة والحســابات والمخــازن  -

 ا.ــــوتعدیالتهم
ـــانون رقـــم ( - ـــى الق ـــه  ،م2010) لســـنة 12وعل بشـــأن عالقـــات العمـــل والئحت

 ة.ـــــــــالتنفیذی
) لســــنة 4وعلــــى قــــرار المجلــــس الرئاســــي لحكومــــة الوفــــاق الــــوطني رقــــم ( -

 شأن تشكیل حكومة الوفاق الوطني.ب .م2016
تفـویض البشـأن مـنح  ،م2016) لسنة 12وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم ( -

 ام.ــــــبمه
بإنشـاء  ،م1994) لسـنة 124وعلى قرار اللجنة الشعبیة العامة سـابقًا رقـم ( -

 مجمع اللغة العربیة.
عیـة مجمـع م، بشأن نقـل تب2016) لسنة 49وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ( -

 ة اللیبي.ـــــاللغة العربی
 وعلى ما تقتضیه المصلحة العامة. -

  ررـــق
  )1مادة (

  تنقل تبعیة مجمع اللغة العربیة اللیبي إلى مجلس الوزراء.
  )2مادة (

  یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفیذه.
  الس الرئاسي حلكومة الوفاق الوطني

  هـ. 1439شعبان/  /3صدر في: 
  م.2018/ 4/ 19الموافق: 



  199رقم الصفحة                                                                    )  3دد (ـــالع
  

  قرار الس الرئاسي حلكومة الوفاق الوطني
  بنقل تبعية اجلهاز  ةميالدي 2018) لسنة 504رقم (

  التنفيذي لتطوير املناطق واملشروعات النفطية

لس الرئاسي:ا -  
 بعد االطالع على اإلعالن الدستوري، وتعدیالته. -

 م.2015دیسمبر  17سي اللیبي الموقع بتاریخ وعلى االتفاق السیا -

وعلــى قــانون النظــام المــالي للدولــة والئحــة المیزانیــة والحســابات والمخــازن  -
 ا.ــــــوتعدیالتهم

قــــانون عالقــــات العمــــل  بشــــأن ،م2010) لســــنة 12وعلــــى القــــانون رقــــم ( -
 ة.ـــــــوالئحته التنفیذی

بشــأن اعتمــاد الهیكــل  ،م2012) لســنة 7وعلــى قــرار مجلــس الــوزراء رقــم ( -
 التنظیمي وتنظیم الجهاز اإلداري لدیوان مجلس الوزراء.

بإعـادة تنظـیم الجهــاز  ،م2013) لسـنة 20وعلـى قـرار مجلـس الـوزراء رقــم ( -
ــدتین فــي البریقــة ورأس  ــاء المــدینتین الجدی التنفیــذي لمشــروع تخطــیط وبن

 وف.ـــــــالن

بشـأن تشـكیل حكومـة  .م2016سـنة ) ل4وعلى قرار المجلـس الرئاسـي رقـم ( -
 ي.ــــــاق وطنـــــــوف

بشـأن مـنح تفـویض  م،2016) لسـنة 12وعلى قرار المجلـس الرئاسـي رقـم ( -
 ام.ـــــــــبمه

 بتقریر حكم. .م2017) لسنة 129وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم ( -
روعات وعلى كتاب المدیر التنفیذي للجهاز التنفیذي لتطویر المنـاطق والمشـ -

 م.2018/ 3/ 07) المؤرخ في 230النفطیة رقم (
 وعلى ما تقتضیه المصلحة العامة. -



  200رقم الصفحة                                                                    )  3دد (ـــالع
  

  ررـــق
  )1مادة (

بموجب أحكام هذا القرار تنقل تبعیة الجهاز التنفیذي لتطویر المناطق 
  والمشروعات النفطیة إلى مجلس الوزراء.
  )2مادة (

الفه، وعلى الجهات یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغى كل حكم یخ
  ذه.ـــــــالمختصة تنفی

  
  الس الرئاسي حلكومة الوفاق الوطني

  هـ. 1439/ شعبان/ 9صدر في: 
  م.2018/ 4/ 25الموافق: 



  201رقم الصفحة                                                                    )  3دد (ـــالع
  

  قرار الس الرئاسي حلكومة الوفاق الوطني
  ةميالدي 2018) لسنة 525رقم (

  بإنشاء اهليئة العامة للبحث والتعرف على املفقودين
  - رئاسي:الس ال

 بعد االطالع على اإلعالن الدستوري. -
 م.2015دیسمبر  17وعلى االتفاق السیاسي الموقع بتاریخ  -
 وعلى القانون المدني وتعدیالته. -
 وعلى قانون المرافعات المدنیة والتجاریة وتعدیالته. -
 وعلى قانون العقوبات وتعدیالته. -
المیزانیــة والحســابات والمخــازن  وعلــى قــانون النظــام المــالي للدولــة والئحــة -

 ا.ـــــــوتعدیالتهم
بشـــــأن رعایـــــة أســـــر الشـــــهداء  ،م2014) لســـــنة 1وعلـــــى القـــــانون رقـــــم ( -

 فبرایر. 17والمفقودین بثورة 
بشـأن تشـكیل حكومـة  .م2016) لسـنة 4وعلى قرار المجلـس الرئاسـي رقـم ( -

 ي.ـــــاق الوطنـــــــالوف
بشـأن مـنح تفـویض  ،م2016) لسـنة 12م (وعلى قرار المجلـس الرئاسـي رقـ -

 ام.ــــــبمه
وعلــى ماعرضــه وزیــر الدولــة لشــؤون أســر الشــهداء والجرحــى والمفقــودین  -

 م.2018/ 4/ 24) المؤرخ في 003. 1بكتابه رقم (ش. ج. ف. 
 وعلى ما تقتضیه المصلحة العامة. -

  ررــق
  )1مادة (

بشأن  ،م2014) لسنة 1( ) من القانون رقم4في مقام تنفیذ أحكام المادة (
فبرایر تنشأ هیئة عامة تسمى (الهیئة  17رعایة أسر الشهداء والمفقودین بثورة 



  202رقم الصفحة                                                                    )  3دد (ـــالع
  

العامة للبحث والتعرف على المفقودین)، تكون لها الشخصیة االعتباریة، والذمة 
المالیة المستقلة، تتبع مجلس الوزراء، وتخضع إلشراف وزیر الدولة لشؤون 

  والمفقودین.أسر الشهداء والجرحى 
  ) 2مادة (

یكون مقر الهیئة ومحلها القانوني بمدینة طرابلس ویجوز أن تنشأ مكاتب 
تابعة لها بالداخل بقرار من وزیر الدولة لشؤون أسر الشهداء والجرحى 

  والمفقودین.
  )3مادة (

تتولى الهیئة عملیة البحث والتعرف على المفقودین أي كان سبب الفقد 
  أهدافها التعاون مع كافة الجهات وفق التشریعات النافذة. ولها في سبیل تحقیق

  )4مادة (
تدار الهیئة برئیس ونائب یصدر بتسمیتهما قرار عن مجلس الوزراء بناء 

  على عرض من وزیر الدولة لشؤون أسر الشهداء والجرحى والمفقودین.
  )5مادة (

عامة لرعایة أسر تؤول كافة األصول الخاصة باإلدارة الفنیة التابعة للهیئة ال
الشهداء والمفقودین والمبتورین إلى هیئة التعرف والبحث عن المفقودین كافة 

  االلتزامات الناشئة عن ممارسة اإلدارة الفنیة الختصاصها.
  )6مادة (

ینقل الموظفون العاملون باإلدارة الفنیة إلى هیئة التعرف والبحث عن 
ة التي تتطلبها طبیعة العمل بقرار المفقودین، وكذلك التخصصات األخرى المطلوب

  من وزیر الدولة لشؤون أسر الشهداء والجرحى والمفقودین.
  )7مادة (

یصدر بالهیكل التنظیمي للهیئة قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض 
  من وزیر الدولة لشؤون أسر الشهداء والجرحى والمفقودین.



  203رقم الصفحة                                                                    )  3دد (ـــالع
  

  )8مادة (
وزیر الدولة لشؤون أسر الشهداء  یصدر بالتنظیم الداخلي للهیئة قرار من

  والجرحى والمفقودین.
  )9مادة (

تشكل لجنة بقرار من رئیس المجلس الرئاسي تتولى عملیة الفصل والتسلیم 
  الم.ــــــواالست

  )10مادة (
  یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، وعلى الجهات المعنیة تنفیذه.

  
  الس الرئاسي حلكومة الوفاق الوطني

  
  هـ. 1439/ شعبان/ 9في: صدر 

  م.2018/ 4/ 25الموافق: 



  204رقم الصفحة                                                                    )  3دد (ـــالع
  

  قرار الس الرئاسي حلكومة الوفاق الوطني
  ميالدية 2018) لسنة 495رقم (

  بنقل تبعية معهد الثقافة العمالية

  -:الس الرئاسي
 .طالع على اإلعالن الدستوريبعد اال -

 م.2015دیسمبر  17الموقع بتاریخ  وعلى االتفاق السیاسي -

وعلــى قــانون النظــام المــالي للدولــة والئحــة المیزانیــة والحســابات والمخــازن  -
 ا.ـــــوتعدیالتهم

 م، بإنشاء معهد الثقافة العمالیة.1971) لسنة 83وعلى القانون رقم ( -

ـــانون رقـــم ( - ـــى الق ـــه بشـــأن  .م2010) لســـنة 12وعل عالقـــات العمـــل والئحت
 .ةـــــــالتنفیذی

) لســــنة 4رقــــم ( لحكومــــة الوفــــاق الــــوطني ئاســــيوعلــــى قــــرار المجلــــس الر  -
 وطني.الوفاق البشأن تشكیل حكومة  ،م2016

ـــوطني وعلـــى قـــرار المجلـــس الرئاســـي  - ) لســـنة 12رقـــم (لحكومـــة الوفـــاق ال
 .تفویض بمهامالبشأن منح  ،2016

) المـؤرخ فــي 132وعلـى كتـاب السـید وزیـر العمـل والتأهیـل/ المفـوض رقـم ( -
 م.2018/ 02/ 01

 ى ما تقتضیه المصلحة العامة.وعل -
  ررــق

  )1مادة (
تنقل تبعیة معهد الثقافة العمالیة إلى وزیر العمل والتأهیل، وتكون له 

  شخصیة اعتباریة عامة، وذمة مالیة مستقلة.



  205رقم الصفحة                                                                    )  3دد (ـــالع
  

  )2مادة (
  یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفیذه.

  الس الرئاسي حلكومة الوفاق الوطني
  ه.1439/ شعبان/ 09صدر في: 
  م.2018/ 04/ 25الموافق: 



  206رقم الصفحة                                                                    )  3دد (ـــالع
  

  قرار الس الرئاسي حلكومة الوفاق الوطني
  حكم ر. بتقريميالدية 2018) لسنة 496رقم (

  املركزية لإلعداد واإلشراف  يف شأن اللجنة 
  على انتخاب االس البلدية

  -:الس الرئاسي
 دیالته.وتع طالع على اإلعالن الدستوريبعد اال -
 م.2015دیسمبر  17وعلى االتفاق السیاسي اللیبي الموقع بتاریخ  -
م. بشـــــأن نظـــــام اإلدارة المحلیـــــة 2012) لســـــنة 59وعلــــى القـــــانون رقـــــم ( -

 وتعدیله، والئحته التنفیذیة.
م، بتشـكیل لجنـة مركزیـة 2013) لسـنة 160وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ( -

 لمجالس البلدیة.لإلعداد واإلشراف على انتخابات ا
م، بشـأن تشـكیل حكومـة 2016) لسـنة 4وعلى قرار المجلـس الرئاسـي رقـم ( -

 الوفاق الوطني.
ـــى  - ـــموعل ـــس الرئاســـي رق ـــرار المجل بشـــأن تفـــویض  ،م2016) لســـنة 12( ق

 ام.ـــــبمه
م، بإعـــادة تشـــكیل 2018) لســـنة 109وعلـــى قـــرار المجلـــس الرئاســـي رقـــم ( -

شـراف علــى انتخــاب المجـالس البلدیــة وتقریــر اللجنـة المركزیــة لإلعــداد واإل
 بعض األحكام.

 وعلى ما تقتضیه المصلحة العامة. -
  ررــق

  )1مادة (
بموجب أحكام هذا القرار یكون للجنة المركزیة لإلعداد واإلشراف على 

  المجالس البلدیة الشخصیة االعتباریة والذمة المالیة المستقلة. انتخاب
  )2مادة (

  من تاریخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفیذه. یعمل بهذا القرار
  الس الرئاسي حلكومة الوفاق الوطني

  ه.1439/ شعبان/ 09صدر في: 
  م.2018/ 04/ 25الموافق: 
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  قرار الس الرئاسي حلكومة الوفاق الوطني
  ميالدية. 2018) لسنة 557رقم (

  بإعادة تنظيم جملس التخصصات الطبية
  -:الس الرئاسي

ــاریخ ب - ــى اإلعــالن الدســتوري الصــادر بت  2011أغســطس  3عــد االطــالع عل
  میالدیة، وتعدیالته.

  میالدیة.  2015دیسمبر  17وعلى االتفاق السیاسي اللیبي الموقع بتاریخ  -
وعلـى قــانون النظــام المـالي للدولــة، والئحــة المیزانیـة والحســابات والمخــازن  -

  وتعدیالتها.
میالدیـة، بإصــدار القـانون الصــحي  1973لســنة ) 106وعلـى القــانون رقـم ( -

  والئحته التنفیذیة.
میالدي، بشأن إصدار قـانون عالقـات  2010) لسنة 12وعلى القانون رقم ( -

  العمل والئحته التنفیذیة.
  میالدي، بشأن التعلیم.  2010) لسنة 18وعلى القانون رقم ( -
) لســــنة 4قــــم (وعلــــى قــــرار المجلــــس الرئاســــي لحكومــــة الوفــــاق الــــوطني ر  -

  میالدیة، بتشكیل حكومة وفاق وطني.2016
ـــوطني رقـــم ( - ) لســـنة 12وعلـــى قـــرار المجلـــس الرئاســـي لحكومـــة الوفـــاق ال

  میالدیة، بشأن منح تفویض بمهام.2016
) لســـنة 248وعلــى قـــرار المجلـــس الرئاســي لحكومـــة الوفـــاق الــوطني رقـــم ( -

  .میالدیة، بإعادة تنظیم مجلس التخصصات الطبیة 2018
وعلــى قــرار أمــین اللجنــة الشــعبیة العامــة للصــحة والضــمان االجتمــاعي رقــم  -

  میالدیة، بإنشاء مجلس التخصصات الطبیة. 1423) لسنة 131(
  وعلى ماتقتضیه المصلحة العامة.  -
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  ررــق
  )1مادة (

یعاد تنظیم مجلس التخصصات الطبیة كمؤسسة علمیة طبیة تعلیمیة یتمتع 
الذمة المالیة المستقلة یتبع مجلس الوزراء ویكون مقره بالشخصیة االعتباریة و 

  في مدینة طرابلس.
  )2مادة (
ادة علیا في مجال التخصص تسمى یمنح مجلس التخصصات الطبیة شه

)) وهي أعلى درجة علمیة تخصصیة ((شهادة مجلس التخصصات الطبیة
ق سریریة في مجال الطب، تؤهل حاملها للعمل بصفة طبیب أخصائي بالمراف

الصحیة وعضو هیئة تدریس في إحدى المؤسسات التعلیمیة وفقًا للتشریعات 
  المنظمة لذلك.

  )3مادة (
  یهدف المجلس إلى مایلي:

إجـــراء امتحانـــات التـــدریب العـــالي الطبـــي ومـــنح شـــهادات التخصـــص بمـــا  -1
  یطابق المعاییر الوطنیة المعتمدة من المجلس الصحي العام.

لتدریب العالي بالتعاون مـع المجلـس الصـحي العـام اعتماد ومراقبة برامج ا -2
  وبما یتوافق مع المعاییر الوطنیة للتدریب.

ــــاون والتنســــیق مــــع  -3 ــــة اإلسترشــــادیة الســــریریة بالتع إعــــداد ونشــــر األدل
  الجمعیات التخصصیة.

  اعتماد برامج التنمیة المهنیة والتعلیم الطبي المستمر.  -4
تعلــق بــاألمور المهنیــة الطبیــة وتطویرهــا إعطــاء المشــورة للحكومــة فیمــا ی -5

  باعتباره أحد مراكز الخبرة الطبیة.
  المساهمة في رفع مستوى الصحة العامة والخدمات الطبیة في المجتمع. -6
المساهمة فـي البرنـامج التـدریبي وذلـك عـن طریـق تنظـیم النـدوات العلمیـة  -7

  وحلقات النقاش وأنشطة مركز المهارات الطبیة.
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  )4مادة (
  یدار المجلس برئیس یصدر بتسمیته قرار من مجلس الوزراء.

  )5مادة (
  یتولى رئیس المجلس ما یلي:

  رسم السیاسة العامة للمجلس ووضع البرامج الالزمة لتحقیق أهدافه. -1
  التوقیع واعتماد القرارات الصادرة عن المجلس.  -2
ــــة بالشــــؤون الوظیفیــــة واإلشــــ -3 ــــة األعمــــال المتعلق راف علــــى مباشــــرة كاف

  التقسیمات التنظیمیة للمجلس وفقًا للتشریعات النافذة.
  اعتماد التشریعات الخاصة باالمتحانات وفقًا للتشریعات النافذة. -4
  مج االمتحانات.اوضع الخطط لتطویر بر  -5
  اعتماد لجان االمتحانات ومتابعة أدائها. -6
  لس للخریجین.اعتماد نتائج االمتحانات النهائیة ومنح شهادات المج -7
  إقرار برامج معدالت األداء والجودة. -8
اإلشـــراف علــــى إعــــداد المیزانیــــة التقدیریـــة الســــنویة والحســــاب الختــــامي  -9

  للمجلس.
  تمثیل المجلس في عالقته مع الغیر وأمام القضاء. -10
  أیة اختصاصات أخرى تسند له وفقًا للتشریعات النافذة. -11

  )6مادة (
نظیمـي یصـدر بتحدیـده وبیـان اختصاصـاته قـرار مـن یكون للمجلـس هیكـل ت

  مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئیس المجلس.
  )7مادة (

یجــوز للمجلــس اســتدعاء الخبــراء واالختصاصــین لالســتعانة ویســري بشــأن 
  معاملتهم ما یسري على األساتذة الزوار والممتحنین.

  )8مادة (
ظم المحاســبیة، وتبــدأ الســنة یكــون للمجلــس میزانیــة مســتقلة تعــد طبقــًا للــن

المالیــة للمجلــس ببدایــة الســنة المالیــة للدولــة وتنتهــي بإنتهائهــا علــى أن تبــدأ 
الســـنة المالیـــة األولـــى مـــن تـــاریخ العمـــل بهـــذا القـــرار وتنتهـــي بنهایـــة الســـنة 

  ة.ــــــالحالی
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  )9مادة (
  تتكون الموارد المالیة للمجلس من اإلیرادات التالیة:

  ي المیزانیة العامة.ما یخصص له ف -1
  مایقرر من رسوم وعوائد وفقًا للتشریعات النافذة. -2
  الوصایا والهبات والتبرعات المشروعة وغیر المشروطة. -3

  )10مادة (
ـــه یفـــتح بأحـــد  ـــر تـــودع فیـــه أموال یكـــون للمجلـــس حســـاب مصـــرفي أو أكث

  المصارف في لیبیا وفقًا للتشریعات النافذة.
  )11مادة (

میالدیـــة، بإعـــادة  2018) لســـنة 248لـــس الرئاســـي رقـــم (یلغـــى قـــرار المج
  تنظیم مجلس التخصصات الطبیة.

  )12مادة (
یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغـى كـل حكـم یخـالف أحكامـه، وعلـى 

  الجهات المختصة تنفیذه. 
  الس الرئاسي حلكومة الوفاق الوطني

  
  ه.1439/ شعبان/ 21صدر في: 
  م.2018/ 05/ 07الموافق: 
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  جلنة قيد حمرري العقود قرار
  ميالدي 2018) لسنة 2رقم (

  جلنة قيد حمرري العقود
بشأن محـرري العقـود وتعدیلـه  1993لسنة  2بعد االطالع على القانون رقم  -

 والئحته التنفیذیة.
وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بهـا الدالـة علـى  -

 وبة قانونًا للقید.توافر الشروط المطل
. ه 1439/ شـعبان/ 07) بتـاریخ 2وعلى محضـر اجتمـاع لجنـة القیـد رقـم ( -

 م.2018/ 04/ 23الموافق 
  قررت
  )1مادة (

یقیــد الســادة محــرري العقــود المســاعدون الــواردة اســماؤهم ادنــاه محــرري  -
  عقود كل بمحكمة االستئناف الواردة قرین اسمه وهم:

  محكمة استئناف طرابلس.      مروان علي محمد صفر  -1
  محكمة استئناف طرابلس.  صالح الدین حسین محمد اشتیوي -2
  محكمة استئناف بنغازي.  عادل عبدالقادر عبدالقادر سویسي  -3
  محكمة استئناف بنغازي.      فرج محمد اقدورة محمد  -4
  محكمة استئناف غریان.  یوسف جمعة المقطوف أبوخریص  -5
  محكمة استئناف الزاویة.  الصابري  منیر عبدالرحمن ساسي -6

  )2مادة (
یقید السـادة اآلتیـة اسـماؤهم محـرري عقـود مسـاعدین كـًال بمكتـب محـرر  -

  -العقود المبین قرین اسمه مع ذكر اسم المحكمة وهم:
  حمكمة االستئناف  اسم املكتب  االسم  ت
  ابلساستئناف طر   والء الدین علي عبدالحفیظ  عبدالناصر األمین محمد مصباح  1
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  استئناف طرابلس  ولید خلیفة سعید  هیثم علي سعد الجبو  2

  استئناف طرابلس  فتحي خلیفة أبوحاللة  منصور عبداهللا منصور صوان  3

  استئناف طرابلس  علي محمد میالد  مبروكة محمد أبوالقاسم النمري  4

  استئناف طرابلس  ضوء محمد محمد البوزیدي  عبدالسالم أحمد عبدالسالم اعلیوان  5

  استئناف بنغازي  فردوس رجب محمد الطیف   ندا المهدي عبدالقادر محمد  6

  استئناف الزاویة  انتصار رجب الفالح  مادلین صالح عمرو الجبالي  7

  استئناف الخمس  أحمد بلعید مصباح  اسماعیل امحمد أحمد شابیش  8

  استئناف الخمس  یوسف عبدالمؤمن الالفي  سلیمان الكیالني ونیس غیث  9

  استئناف الخمس  فیصل محمد مصباح  أبوبكر علي محمد البربار  10

  استئناف مصراتة  ایهاب محمد ارفیدة  محمد علي محمد الشركسي  11

  استئناف سبها  أحمد محمد الماعزي  عال سالم محمد أحمد  12

  )3مادة ( 
ینقــل الســید/ علــي عطیــة ســالم الــذویبي محــرر عقــود بمحكمــة اســتئناف  -

  عقود بمحكمة استئناف طرابلس بناء على طلبه. الخمس للعمل كمحرر
ینقــل الســید/ ســالم إبــراهیم ســالم حامــد محــرر عقــود بمحكمــة اســتئناف  -

  سبها للعمل كمحرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس بناء على طلبه.
تنقـل السـیدة/ أسـماء أنـور أحمـد العربـي محـرر عقـود بمحكمـة اســتئناف  -

  مة استئناف غریان بناء على طلبها.الزاویة للعمل كمحرر عقود بمحك
  )4مادة (

یلغــى قیـــد الســـادة محـــرري العقـــود اآلتیــة اســـماؤهم بنـــاء علـــى طلبـــاتهم  -
  -م:ـــــــوه
  محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.    إبتسام محمد إبراهیم میالد  -1
  محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.       مصباح مفتاح قاجوم -2
  محرر عقود بمحكمة استئناف طرابلس.    دي المبسوط لیلى فتحي المه -3
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  محرر عقود بمحكمة استئناف غریان.    جمعة المقطوف سعید أبو خریص -4
  محرر عقود بمحكمة استئناف غریان.            یحى عطیة محمد موسى -5
  محرر عقود بمحكمة استئناف بنغازي.     إبراهیم یونس حسین موسى -6
  محرر عقود بمحكمة استئناف بنغازي.  شناف المسماري  عبدالرزاق محمد أبو -7
  محرر عقود بمحكمة استئناف البیضاء.    عقیلة صالح عیسى قویدر  -8

  )5مادة (
یلغى قید السید/ عبدالكبیر عطیة عبدالكبیر الطیف محـرر عقـود مسـاعد  -

بمكتب السید/ خلیفـة مصـباح المقطـوف بمحكمـة اسـتئناف طـرابلس بنـاء علـى 
  ه.ــــــطلب

  )6مادة (
یعمل بهذا القرار من تاریخ اعتماده مـن قبـل السـید وزیـر العـدل وینشـر فـي 

  الجریدة الرسمیة.
  

  يعتمد                       املستشار                                                       
  حد عبداحلميدحممد عبدالوا                                 حممود حممد الكيش      

  وزير العدل املفوض          رئيس جلنة قيد حمرري العقود                            
                                 / املكلفو تأديبهم      

       

  .ھــ1439/شعبان/21 :صدر فى 
   .م07/05/2018:اعتمد بتاریخ
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