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  قرار الس األعلى للقضاء
  م2017) لسنة 84رقم (

  برتقية أعضاء باهليئات القضائية
  الس األعلى للقضاء

 بعد االطالع على اإلعالن الدستوري المؤقت، وتعدیالته. -
 م. بشأن نظام القضاء، وتعدیالته.2006) لسنة 6وعلى القانون رقم ( -
 بشأن إدارة القضایا. م.1971) لسنة 87وعلى القانون رقم ( -
 م. بإنشاء إدارة المحاماة العامة.1981) لسنة 4وعلى القانون رقم ( -
 م. بإنشاء إدارة القانون.1992) لسنة 6وعلى القانون رقم ( -
ـــات  - ـــى الهیئ ـــیس إدارة التفتـــیش عل ـــى مـــا عرضـــه الســـید/ رئ وبنـــاء عل

 م.2017/ 10/ 1) المؤرخ في 1674القضائیة بموجب كتابه رقم (
اعه العـادي (الثالـث ـما تداوله المجلس األعلى للقضـاء فـي اجتمـوعلى  -

ه. الموافــق  1439/ محــرم/ 12م. المنعقــد بتــاریخ 2017عشــر) لســنة 
 م.2017/ 10/ 2

  قــرر
  )1مادة (

یرقى السادة وكالء محاكم االستئناف ومن یمـاثلهم فـي الدرجـة مـن أعضـاء 
ســم كــل ارجــة المبینــة قــرین الدالهیئـات القضــائیة األخــرى اآلتیــة أســماؤهم إلــى 

  -منهم:
  الدرجة املرقى إليها وجهة العمل  االسم  ت
  رئیسًا بإدارة المحاماة العامة  إبراهیم الهمالي محمد  1
  رئیسًا بإدارة المحاماة العامة فرع بنغازي  جویدة یوسف عبداهللا الجیالني  2
  مصراتة رئیسًا بإدارة المحاماة العامة فرع  عبداهللا سالم محمد ابشیر  3
  رئیسًا بإدارة المحاماة العامة فرع بنغازي  فائزة مفتاح عوض أبو بطینة  4
  رئیسًا بمحكمة استئناف بنغازي  فرج عبد الواحد عاشور  5
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  رئیسًا بمحكمة استئناف طرابلس  أبو بكر صالح الحكیمي  6
  رئیسًا بمحكمة استئناف مصراتة  المهدي محمد أحمد أبو سیف  7
  رئیسًا بمحكمة استئناف طرابلس  حومة آدمفوزي نوري أر   8
  رئیسًا بمحكمة استئناف الخمس  الصدیق محمد الصغیر  9

  رئیسًا بمحكمة استئناف الخمس  فرج محمد أحمد بابا  10
  رئیسًا بمحكمة استئناف طرابلس  نوري الطاهر عبد النبي البكاي  11
  رئیسًا بمحكمة استئناف طرابلس  محمد مصطفى محمد بشیر   12
  رئیسًا بمحكمة استئناف الخمس  الهدار الشیباني شعبان الغراري  13
  رئیسًا بمحكمة استئناف مصراتة  عبد الفتاح السنوسي محمد  14
  رئیسًا بمحكمة استئناف مصراتة  علي محمد محمد أبو شعالة  15
  رئیسًا بمحكمة استئناف مصراتة  أحمد محمد األسیود  16
  كمة استئناف طرابلسرئیسًا بمح  محمد عیاد سلیم  17
  رئیسًا بمحكمة استئناف الخمس  عبد السالم عارف عبد الكریم  18
  رئیسًا بمحكمة استئناف طرابلس  عبد الكریم محمد رمضان أبو سعد  19
  رئیسًا بمحكمة استئناف سبها  مادي جمعة مادي  20
  رئیسًا بمحكمة استئناف الخمس  محمد الزروق محمد الشعاب  21
بمكتب  ة (أ)ـــــن الفئـــــــام مـــي عــــــامــــــمح  لسالم قدموررجب عبد ا  22

  امــــــالنائب الع
  رئیسًا بمحكمة استئناف غریان  عبد الونیس محمد حسن صقر  23
  رئیسًا بمحكمة استئناف طرابلس  أحمد عبد السالم الخالقي  24
  رئیسًا بمحكمة استئناف مصراتة  عطیة المبروك الشحمي  25
  رئیسًا بمحكمة استئناف غریان  أمین محمد أمین خلیفة  26
  رئیسًا بإدارة المحاماة العامة فرع الزاویة  علي محمد مولود البكوش  27
  رئیسًا بإدارة القانون  عبد اللطیف إبراهیم الهمالي  28
  رئیسًا بمحكمة استئناف طرابلس  مصطفى علي خماج  29
  رئیسًا بمحكمة استئناف البیضاء  ملیحة امبیریكه أبو ملیحة عبد الكریم أبو  30
  رئیسًا بمحكمة استئناف طبرق  سلیمة عبد الرحیم أبو بكر  31
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  رئیسًا بمحكمة استئناف البیضاء  شریعة جاد اهللا یونس  32
  رئیسًا بإدارة المحاماة العامة فرع بنغازي  تفاحة عبد النبي محمد العرفي  33
  بمحكمة استئناف بنغازي رئیساً   سالمین محمد النمر العبیدي  34
  رئیسًا بإدارة القضایا فرع الزاویة  عمارة عبد السالم محمد  35
  رئیسًا بمحكمة استئناف مصراتة  باديالصدیق بشیر   36
  رئیسًا بمحكمة استئناف الخمس  عمران علي عبد القادر  37
  رئیسًا بإدارة القضایا فرع طرابلس  مصطفى محمد الذویب صالح  38
  رئیسًا بمحكمة استئناف الخمس  لي أبو حصانجمعة ع  39
  رئیسًا بمحكمة استئناف البیضاء  خدیجة محمد سالم الوحیشي  40
  رئیسًا بمحكمة استئناف مصراتة  صالح عبید اهللا السائح صالح  41
  رئیسًا بإدارة القضایا فرع بنغازي  فاطمة عمر المصري الترهوني  42
  محكمة استئناف الزاویةرئیسًا ب  فتحي العارف محمد ختریش  43
  رئیسًا بإدارة القضایا فرع بنغازي  نوریة فرج جبران العماري  44
  رئیسًا بمحكمة استئناف طرابلس  عیسى مسعود المبروك العزابي  45
  رئیسًا بمحكمة استئناف طرابلس  فى رمضانطصالح مص  46
  رئیسًا بمحكمة استئناف الخمس  عطیة مفتاح محمد العجیل  47
  رئیسًا بمحكمة استئناف غریان  ى محمد الكیالنيمصطف  48
  رئیسًا بمحكمة استئناف طرابلس  المبروك علي محمود رحال  49
  رئیسًا بمحكمة استئناف بنغازي  سالم أبو القاسم عبد العاطي محمد  50
  رئیسًا بإدارة القضایا فرع سرت  صالح العربي محمد عمر  51
  رئیسًا بإدارة المحاماة العامة فرع بنغازي  زینب محمد صالح خیر اهللا الصالحین  52
  رئیسًا بمحكمة استئناف بنغازي  نجاة أحمد محمد الطشاني  53
  رئیسًا بإدارة القضایا فرع درنة  رقیة عبد الهادي محمود سالم الككلي  54
  رئیسًا بمحكمة استئناف طرابلس  بشیر عمران ضو الفرجاني  55
  بمحكمة استئناف طرابلس رئیساً   علي جمعة أبو زریبة عمار  56
ة الخمس ــة (أ) بنیابــــي عام من الفئـــمحام  عبد السالم صالح محمد الواعر  57

  ةــــــدائیــــاالبت
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  )2مادة (
یرقى السیدان المستشاران بمحكمة االستئناف الوارد اسمیهما فیما بعـد إلـى 

  -الدرجة المبینة قرین اسم كل منهما:
  ى إليها وجهة العملالدرجة املرق  االسم  ت
  وكیًال بمحكمة استئناف غریان  خلیفة أحمد عبداهللا المعلول  1
  وكیًال بمحكمة استئناف غریان  محمد سالم مسعود أبو حربة  2

  )3مادة ( 
یرقى السادة رؤساء المحاكم االبتدائیة ومن یماثلهم في الدرجة من أعضـاء 

لدرجــة المبینــة قــرین اســم كــل الهیئـات القضــائیة األخــرى اآلتیــة أســماؤهم إلــى ا
  -منهم:

  الدرجة املرقى إليها وجهة العمل  االسم  ت
  مستشارًا بمحكمة استئناف الزاویة  عبد الباسط محمد عبد السالم  1
  مستشارًا بمحكمة استئناف مصراتة  كركره رمضان سالم  2
  مستشارًا بإدارة القضایا  ربیعة المبروك صالح عبد الحفیظ  3
  رئیسًا للنیابة بمكتب النائب العام  معة المنصوريفاطمة رجب ج  4
  مستشارًا بمحكمة استئناف الخمس  بلعید مخزوم المهدي الطرابلسي  5
ة ـــاة العامـــــامیًا من الفئة (أ) بإدارة المحامـــمح  عبد السالم محمد علي الرعیض  6

  ةـــــرع مصراتــــــف
  ف طرابلسمستشارًا بمحكمة استئنا  هند محمد الدیب  7
  مستشارًا بإدارة القضایا  لیلى سعد محمد العدولي  8
  مستشارًا بإدارة القضایا فرع طرابلس  وردة محمد المبروك المجذوب  9

  مستشارًا بمحكمة استئناف مصراتة  محمد علي عبد المجید الغویل  10
  مستشارًا بمحكمة استئناف سبها  أحمد عمر أبو غالیة  11
  مستشارًا بمحكمة استئناف البیضاء  الزروقفتحیة أحمد محمد   12
  رئیسًا للنیابة بمكتب المحامي العام الخمس  مفتاح سعید سالم الهصك  13
ة ــــاة العامـــــامیًا من الفئة (أ) بإدارة المحامـــمح  عبد الناصر محمد مفتاح الصبیحي  14

  ازيـــــبنغ رع ــــف
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  بمحكمة استئناف طرابلس مستشاراً   مها محمد عبد السالم الشبوكي  15
  مستشارًا بمحكمة استئناف الخمس  سعید علي مفتاح میالد  16
  مستشارًا بمحكمة استئناف بنغازي  عز الدین أحمد محمد  17
  محامیًا من الفئة (أ) بإدارة المحاماة العامة   عائشة عبد الرحمن محمد الصغیر  18
  ة استئناف غریانمستشارًا بمحكم  محمود عبداهللا علي المصاقري  19
  مستشارًا بمحكمة استئناف البیضاء  حسین عمر رمضان المسالتي  20
  مستشارًا بمحكمة استئناف البیضاء  خالد عبداهللا أبو زید  21
  مستشارًا بمحكمة استئناف بنغازي  سعید عمران عبد الهادي  22
  رئیسًا للنیابة بمكتب المحامي العام طرابلس  فتحي سالم كریم  23
  مستشارًا بمحكمة استئناف غریان  حمد محمود الناجحم  24
ة ـاة العامــــئة (أ) بإدارة المحامـــــًا من الفــــمحامی  حسین عبداهللا فرج البشیني  25

  ســــرع الخمـــــــف
  مستشارًا بمحكمة استئناف غریان  حسن علي یوسف المبروك  26
  مة استئناف الخمسمستشارًا بمحك  عبد السالم سالم محمد الجوادي  27
  رئیسًا للنیابة بمكتب النائب العام  رمضان صالح محمد القرقوطي  28
  مستشارًا بمحكمة استئناف الخمس  محمود سلیم عمر أبو عزة  29
ة ــــاة العامـــة (أ) بإدارة المحامـــــمحامیًا من الفئ  نصر امحمد نصر احبیكة  30

  يـــــب السوانــــمكت
ة ـــاة العامــــًا من الفئة (أ) بإدارة المحامـــــمحامی  أحمد الرمليحلیمة مصطفى   31

  ازيـــــــــــــــرع بنغــــــف
  مستشارًا بمحكمة استئناف طرابلس  حسن محمد علي التهامي  32
اة العامة ـــــًا من الفئة (أ) بإدارة المحامــــــــمحامی  فاطمة محمد أحمد الشیخ   33

  ونـــــــــــــــب هــــــــمكت
ة ـــــاة العامــــًا من الفئة (أ) بإدارة المحامــــمحامی  أبو القاسم رمضان كریم إبراهیم  34

  ةــــــــرع الزاویــــــــف
  مستشارًا بمحكمة استئناف سبها  جازیة محمد عبد الهادي الضبیع  35
ة ـــاة العامـــــة المحامًا من الفئة (أ) بإدار ــــــمحامی  انتصار سلیم مصطفى فطیس  36

  ب زوارةــــــمكت
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  مستشارًا بمحكمة استئناف مصراتة  إبراهیم مصباح معمر المزوغي  37
  محامیًا من الفئة (أ) بإدارة المحاماة العامة   رجاء عبد الواحد المهدي میالد  38
  رئیسًا للنیابة بمكتب المحامي العام البیضاء  شعیب محمد عبد الواحد خلیل  39
ة ـــــاة العامــــًا من الفئة (أ) بإدارة المحامـــــمحامی  محمد یونس أبو رقیعة  40

  ازيــــــرع بنغـــــف
  مستشارًا بمحكمة استئناف الزاویة  علي امحمد سعید العدالي   41
ة ــــاة العامــــة (أ) بإدارة المحامــــمحامیًا من الفئ  عواطف رجب ساسي قري  42

  وارةب ز ـــــــمكت
ور ــــر المنفــــو بكــــــالم أبـــــد الســبـــــع  43

  يـــــانـالقطع
  ازيــــــة استئناف بنغـــبمحكم  مستشاراً 

  مستشارًا بمحكمة استئناف بنغازي  محمد رمضان محمد العماري  44
  مستشارًا بمحكمة استئناف غریان  محمود عبداهللا خلیفة الجربي  45
  رئیسًا للنیابة بنیابة جنوب طرابلس االبتدائیة  فة حمودةهشام میالد خلی  46
  رئیسًا للنیابة بمكتب المحامي العام طرابلس  علي محمد إبراهیم أبو راس  47
  مستشارًا بمحكمة استئناف طرابلس  شیر ماطوسب بشیر عمار  48
  مستشارًا بمحكمة استئناف طبرق  سالمة عبد الجلیل امداوي جاد اهللا  49
  مستشارًا بمحكمة استئناف البیضاء  ة علي السنوسي محمدمبروك  50
ة ــاة العامـــــــًا من الفئة (أ) بإدارة المحامـــــمحامی  زكیة عبد السالم محمد عامر  51

  س ــــــــــــرع طرابلـــــــف
  مستشارًا بإدارة القضایا فرع طرابلس  عثمان أحمد علي الكف  52
  تشارًا بمحكمة استئناف سبهامس  عبد الرحمن محمد حنیش  53
  مستشارًا بمحكمة استئناف مصراتة  میالد علي أحمد ارحیم  54
  مستشارًا بمحكمة استئناف طرابلس  مصطفى المقطوف أحمد شنینه  55
  مستشارًا بمحكمة استئناف البیضاء  یونس فرج محمد الصفراني  56
  یضاءمستشارًا بمحكمة استئناف الب  فتحي محمد عثمان الجالي  57
  مستشارًا بمحكمة استئناف طرابلس  خالد أبو عجیلة خلیفة ذیاب  58
  مستشارًا بمحكمة استئناف بنغازي  طاهر علي عمر أبو عزة  59
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  مستشارًا بمحكمة استئناف بنغازي  مریم أبو القاسم یوسف البرعصي  60
  مستشارًا بمحكمة استئناف الزاویة  زكیة سالم علي خبیزة  61
  مستشارًا بمحكمة استئناف مصراتة  لفیتوري الحاج امحمدحامد علي ا  62
ة ـــــة (أ) بإدارة المحاماة العامـــــًا من الفئــــمحامی  ایمان علي محمد نجم  63

  اءــــــرع البیضــــــــف
  مستشارًا بمحكمة استئناف طرابلس  فرج أحمد عبداهللا بعیج  64
  مة استئناف طرابلسمستشارًا بمحك  إبراهیم محمد مسعود شقاف  65
  مستشارًا بمحكمة استئناف طرابلس  زكریا امحمد علي عبد القادر  66
  مستشارًا بمحكمة استئناف البیضاء  سعد حسین حمد هزاوي  67
  رئیسًا للنیابة بنیابة السواني االبتدائیة  علي عمار اللفیع  68
  مستشارًا بمحكمة استئناف بنغازي  مصطفى عبداهللا الورفلي  69
  مستشارًا بمحكمة استئناف مصراتة  محمد عبد النور نور الدین الزدام  70
  مستشارًا بمحكمة استئناف الخمس  الدوكالي عبد السالم التومي  71
  مستشارًا بمحكمة استئناف طرابلس  یوسف فرج أبو حاللة  72
  مستشارًا بمحكمة استئناف الخمس  محمد علي إبراهیم محسن  73
  مستشارًا بمحكمة استئناف الخمس  لعربي محمدعبد الكریم عمار ا  74
ظ ــــد عبد الحفیـــــاح محمــــــــد الفتــــعب  75

  الحلیقي
  مستشارًا بمحكمة استئناف مصراتة

ة ــــاة العامــــــیًا من الفئة (أ) بإدارة المحامــمحام  نوال سعید عبد العزیز العجیلي  76
  ســـــــــــــــــرع طرابلـــــــــــــف

  مستشارًا بإدارة القضایا فرع بنغازي  فاطمة عمر أحمد باالشهر  77
  مستشارًا بمحكمة استئناف الزاویة  عیادة علي عمر أمین  78
ة ـــــاة العامـــــًا من الفئة (أ) بإدارة المحامـــمحامی  زینب محمد عثمان عرفة  79

  ازيـــــــــــرع بنغـــــــــف
  مستشارًا بمحكمة استئناف البیضاء  م عبد اهللالباهرة عبد السال  80
  مستشارًا بمحكمة استئناف طرابلس  مفیدة أحمد بحیر المسالتي  81
  محامیًا من الفئة (أ) بإدارة المحاماة العامة   سماء مفتاح مجید الشریفأ  82
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  محامیًا من الفئة (أ) بإدارة المحاماة العامة  یسرى علي سعید الورشفاني  83
اة العامة ـــــة (أ) بإدارة المحامــــــًا من الفئـــمحامی  یة أحمد رمضان بلخیرقدر   84

  ةــــــــــــــرع الزاویــــــــــف
  مستشارًا بمحكمة استئناف غریان  عبد السالم إبراهیم الصادق  85
  مستشارًا بمحكمة استئناف طرابلس  أمال خلیفة محمد هنیدي  86
  مستشارًا بمحكمة استئناف بنغازي  سعیدة خیر عمر السالك  87
  مستشارًا بمحكمة استئناف طرابلس  أم كلثوم سلیمان مختار سعیدان  88
  مستشارًا بإدارة القضایا فرع درنة  فاطمة فرج محمد النعاس  89
  مستشارًا بمحكمة استئناف طرابلس  إسماعیل محمد عبد القادر  90
  ایا فرع البیضاءمستشارًا بإدارة القض  محمد فرج علي برقان  91
  مستشارًا بمحكمة استئناف البیضاء  أحمد مختار علي بازامه  92
  مستشارًا بمحكمة استئناف طرابلس  سامیة إبراهیم ناجي التلیب  93
  مستشارًا بإدارة القضایا فرع الجبل األخضر  لمیاء المصري نوح صغیر  94
ة ـــاة العامــــبإدارة المحام یًا من الفئة (أ)ـــــمحام  امباركة فرج حسن الفیتوري  95

  ازيــــــــــــرع بنغـــــــــــــف
ة ــــًا من الفئة (أ) بإدارة المحاماة العامـــــــــمحامی  محمد مسعود محمد المقطوف  96

  ةــــــرع الزاویـــــــف
 ةــــاة العامـــــًا من الفئة (أ) بإدارة المحامــــمحامی  مریم رجب محمد موسى  97

  ســــــــــــرع الخمـــــــــف
  مستشارًا بإدارة القضایا فرع مصراتة  أمال أبو القاسم عبد النبي المزداوي  98
  مستشارًا بإدارة القضایا فرع الجبل األخضر  فوزیة شعیب محمد  99

  مستشارًا بإدارة القضایا فرع الزاویة  فاطمة أحمد راشد العالقي  100
  امیًا من الفئة (أ) بإدارة المحاماة العامة مح  زینب فیصل قویطین  101
  مستشارًا بمحكمة استئناف البیضاء  الناجي مصطفى الناجي  102
  مستشارًا بإدارة القضایا فرع الجبل األخضر  أبو القاسم محمد فرج آدم  103
ة ـــاة العامــــــًا من الفئة (أ) بإدارة المحامـــمحامی  نجاة یوسف محمد الزوي  104

  ازيــــــــــــرع بنغـــــــــف
ة ــاة العامــــــــًا من الفئة (أ) بإدارة المحامــــمحامی  نجاة مفتاح الصالحین بورقیدة  105

  ازيــــــــــرع بنغـــــــــف
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  )4مادة (
یرقى السادة وكالء المحاكم االبتدائیة ومن یماثلهم فـي الدرجـة مـن أعضـاء 

تیــة أســماؤهم إلــى الدرجــة المبینــة قــرین اســم كــل الهیئـات القضــائیة األخــرى اآل
  -منهم:

  الدرجة املرقى إليها وجهة العمل  االسم  ت
ة ــاة العامــــــة (ب) بإدارة  المحامـــًا من الفئـــــمحامی  زهرة أحمد الحداد  1

  ســــــرع طرابلــــــف
  رئیسًا بمحكمة ترهونة االبتدائیة  عبد الخالق محمد عبداهللا نجاح  2
ة ــــاة العامـــــــة (ب) بإدارة المحامــــًا من الفئــــمحامی  د فرج آدمـــان محمـــرمض  3

  اءــــرع البیضــــــــف
  رئیسًا بمحكمة سبها االبتدائیة  عبد القادر صهیب عبد الجلیل  4
ة ــــة العاماــــة (ب) بإدارة المحامــــــًا من الفئــــمحامی  اق الفقیهز سعاد حسین عبد الر   5

  اءــــــرع البیضــــــف
  رئیسًا بمحكمة ترهونة االبتدائیة  فوزي عطیة حسن الفرجاني  6
  رئیسًا بمحكمة طبرق االبتدائیة  فرج عبد السالم محمد األبعج  7
ة ــــاة العامــــة (ب) بإدارة المحامـــــًا من الفئـــــمحامی  الهادي رمضان جماعة رمضان  8

  ةــــــرهونب تـــــمكت
  رئیسًا بمحكمة جنوب بنغازي االبتدائیة  وفاء محمد خلیفة العریبي  9

  مستشارًا مساعدًا (أ) بإدارة القضایا فرع طرابلس  أمینة عمران أحمد الضبع  10
  مستشارًا مساعدًا (أ) بإدارة القضایا فرع بنغازي  نور الهدى سلیمان محمد الحداد  11
  بمحكمة شمال بنغازي االبتدائیة رئیساً   علي خمیس أوحیدة  12
  رئیسًا بمحكمة سبها االبتدائیة  أبو بكر بشیر صالح أبو بكر   13
  رئیسًا بمحكمة شرق بنغازي االبتدائیة  محمد مخلوف خلیفة الهادي  14
ة ــــــاة العامــــة (ب) بإدارة المحامـــًا من الفئــــــمحامی  إبتسام أحمد الشافعي  15

  ســـــرابلرع طــــــــف
ة األولى بمكتب المحامي ــــة من الدرجــــنائبًا للنیاب  اخالص عادل موسى بكار  16

  ازيـــــــام بنغـــــالع
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ة ـــــاة العامـــــــًا من الفئة (ب) بإدارة المحامــــمحامی  زهرة امبارك محمد عیسى  17
  التــــمكتب العجی

سى م عیـــو القاســد أبــد الواحــعب  18
  میـــــــراهـــإب

  ةــــــرئیسًا بمحكمة غریان االبتدائی

  رئیسًا بمحكمة جنوب طرابلس االبتدائیة  أفراح أحمد محمد خلیفة  19
  مستشارًا مساعدًا (أ) بإدارة القضایا فرع بنغازي  تفاحة حافظ محمد بن شتوان  20
  قانونمستشارًا مساعدًا (أ) بإدارة ال  جمیلة مسعود عمار الشتیوي  21
  محامیًا من الفئة (ب) بإدارة المحاماة العامة   رتیبة عبد اهللا محمد دورده  22
ة ـــــاة العامـــــة (ب) بإدارة المحامـــــًا من الفئـــمحامی  سالمة محمد علي جوان  23

  نـــــب زلیتــــــمكت
  رئیسًا بمحكمة جنوب طرابلس االبتدائیة  عبد اهللا محمد محمد الكلیش  24
ة ــــاة العامــــة (ب) بإدارة المحامــــــــمحامیًا من الفئ  زهرة إبراهیم ضو العامري  25

  ةـــــــــــــب ترهونـــــمكت
  مستشارًا مساعدًا (أ) بإدارة القضایا فرع طرابلس  سالمة صالح علي الدیب  26
  غازيمستشارًا مساعدًا (أ) بإدارة القضایا فرع بن  فائزة عوض علي بطرون  27
ة ــــــــاة العامــــًا من الفئة (ب) بإدارة المحامـــــمحامی  مبروكة محمد علي القنطري  28

  ةـــــــــــــــرع الزاویــــــــــــف
  رئیسًا بمحكمة العجیالت االبتدائیة  محمود نوري الفیتوري صلیل  29
ة ــــاة العامــــــب) بإدارة المحامة (ــــًا من الفئـــــمحامی  هنیة رمضان عبد اهللا المسالتي  30

  ازيـــــــــــــرع بنغـــــــــــــــف
  رئیسًا بمحكمة شمال طرابلس االبتدائیة  ناجیة إبراهیم محمد الرقیق  31
ي ــة األولى بمكتب المحامــــة من الدرجــــنائبًا للنیاب  نوال ناصر أبو بكر السعیطي  32

  ســـام طرابلـــــــــــالع
ة ـــــــاة العامـــــًا من الفئة (ب) بإدارة المحامـــــمحامی  نجاح محمد سلیم  33

  ب زوارةـــــــــــمكت
ة ـــاة العامـــــة (ب) بإدارة المحامـــــیًا من الفئـــــمحام  بشرى ضو الطاهر البوش  34

  ةــــــرع الزاویـــــف
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  طبرق االبتدائیة رئیسًا بمحكمة  فوزیة أبو بكر الصاوي الغیثي  35
ة ــــــــاة العامـــًا من الفئة (ب) بإدارة المحامــــــمحامی  خدیجة محمد مسعود الورفلي  36

  ســــــرع الخمـــــــف
ة ـــــــــاة العامـــًا من الفئة (ب) بإدارة المحامــــــمحامی  نجیة صالح العبیدي  37

  ازيـــــرع بنغــــــــف
ة ـــــــــاة العامـــًا من الفئة (ب) بإدارة المحامــــــمحامی  لمسماريیاسمینة محمد ا  38

  ازيـــــرع بنغــــــــف
  مستشارأ مساعدًا (أ) بإدارة القضایا فرع بنغازي   حنان صالح محفوظ العریبي  39
ة ـــــــــاة العامـــًا من الفئة (ب) بإدارة المحامــــــمحامی  أمدهللا الصبر أبو بكر عبد ربه  40

  ازيـــــرع بنغــــــــف
رع ـــا فـــایـــــإدارة القضــــدًا (أ) بـــاعــــــمس  ارأــمستش  رابحة معاطي حسین الدرسي  41

  ازيـــــــــــــــبنغ
ة ـــــــــاة العامـــًا من الفئة (ب) بإدارة المحامــــــمحامی  نجیة محمد سالم األثرم  42

  ازيـــــرع بنغــــــــف
  مستشارأ مساعدًا (أ) بإدارة القضایا فرع بنغازي  زینب فرج مسعود العمامي  43
ة ـــــــــاة العامـــًا من الفئة (ب) بإدارة المحامــــــمحامی  رفیعة مسعود إبراهیم الدرسي  44

  ازيـــــرع بنغــــــــف
  فرع بنغازي مستشارأ مساعدًا (أ) بإدارة القضایا  فتحیة الحسین علي الشریف  45
  مستشارأ مساعدًا (أ) بإدارة القضایا فرع بنغازي  منال جمعة علي الفاخري  46
ة ـــــــــاة العامـــًا من الفئة (ب) بإدارة المحامــــــمحامی  إیمان عبداهللا محمد الطرابلسي  47

  ازيـــــرع بنغــــــــف
  یةرئیسًا بمحكمة طبرق االبتدائ  مبروكة عطیة علي ارحیم  48
  رئیسًا بمحكمة شرق طرابلس االبتدائیة  ناجیة علي بشیر بن حامد  49
  رئیسًا بمحكمة الخمس االبتدائیة  مفتاح فرج صالح اغبیشة  50
  مستشارأ مساعدًا (أ) بإدارة القضایا فرع بنغازي  فاطمة محمد صالح الدرسي  51
وب ـــــة جنــــة األولى بنیابــــــة من الدرجــــنائبًا للنیاب  إبراهیم محمد أحمد المشاط  52

  ة ـــــس االبتدائیــطرابل
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ة ـــــــاة العامـــة (ب) بإدارة المحامــــًا من الفئــــمحامی  ان الدواجيــــــعفاف سلیم  53
  انــــــــــــــرع غریـــــــف

  رئیسًا بمحكمة جنوب طرابلس االبتدائیة  حسن عیاد وادي علي  54
  رئیسًا بمحكمة السواني االبتدائیة  سى عليناجي سالم عی  55
  رئیسًا بمحكمة الخمس االبتدائیة  محمد عبد السالم المنفوذ  56
  مستشارأ مساعدًا (أ) بإدارة القضایا فرع الزاویة  طارق علي بشیر األحرش  57
  مستشارأ مساعدًا (أ) بإدارة القضایا فرع طرابلس  سعاد ونیس قریش  58
  مستشارأ مساعدًا (أ) بإدارة القضایا فرع بنغازي  خضرأمال علي محمد ال  59
  رئیسًا بمحكمة جنوب بنغازي االبتدائیة  عبد الحكیم محمد علي العشیبي  60
نائبًا للنیابة من الدرجة األولى بنیابة جنوب بنغازي   سلیمان یوسف محمد الشریف  61

  ةــــــــــاالبتدائی
م ـــــسو القاــــروك أبــــالم المبــــس  62

  يـــالجهم
  ةـــــا فرع الزاویــــمستشارأ مساعدًا (أ) بإدارة القضای

ة ـــــاة العامـــــئة (ب) بإدارة المحامـــــیًا من الفـــمحام  فاطمة أحمد بشیر  63
  يـــــــب السوانـــــــمكت

م ــــــسال  ظـــــــد الحفیـــوزي عبــــــف  64
  يــــوفـــــالمعی

  ةـــــة العجیالت االبتدائیـــــبمحكمرئیسًا 

  رئیسًا بمحكمة جنوب بنغازي االبتدائیة  سلوى خلیفة محمد أبو دراع  65
رع ـــــــــــایا فــإدارة القضــــدًا (أ) بــــمساع  ارأـــــمستش  خالد أحمد عبداهللا بن سلیم  66

  نــــــــــــــــــــزلیت
  رئیسًا بمحكمة الخمس االبتدائیة  علي أحمد عبد السالم جاب اهللا  67
  رئیسًا بمحكمة الخمس االبتدائیة  رمضان علي یعقوب  68
  رئیسًا بمحكمة سبها االبتدائیة  نجیب عبد السالم محارب  69
د ـــد محمـــــــط امحمــــــد الباســــعب  70

  ي ـــــدیباجــــال
  رئیسًا بمحكمة شمال طرابلس االبتدائیة

ة ـــاة العامـــة (ب) بإدارة المحامــــــن الفئـــًا مــــمحامی  مد محمد الشركسیهإبراهیم مح  71
  ةــــــــرع مصراتــــــف
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د النبي ــظ عبـــة عبد الحفیــــأمیم  72
  اويـــــــــــــــب

ة ـــــــــاة العامـــًا من الفئة (ب) بإدارة المحامــــــمحامی
  ازيـــــرع بنغــــــــف

  رئیسًا بمحكمة البیضاء االبتدائیة  دریس حمیدة رضوان سعیدإ  73
  رئیسًا بمحكمة جنوب طرابلس االبتدائیة  محمد أحمد عمر الثلیب  74
ي ـــــــة األولى بمكتب المحامـــنائبًا للنیابة من الدرج  فرحات نصراهللا فرج  75

  ازيـــــام بنغــــــــــــالع
ة األولى بمكتب المحامي ـــــة من الدرجــــــللنیاب نائباً   محمد عمر مفتاح امشیري  76

  س ــــام الخمـــــــــالع
  رئیسًا بمحكمة شمال طرابلس االبتدائیة  رضوان محمد العماري الحبیشي  77
  رئیسًا بمحكمة زلیتن االبتدائیة  صالح امحمد منصور الشویرف  78
  االبتدائیةرئیسًا بمحكمة السواني   خالد خلیفة الشارف سعیدة  79
  رئیسًا بمحكمة جنوب طرابلس االبتدائیة  عرفات رجب الهادي بسیس  80
  رئیسًا بمحكمة جنوب طرابلس االبتدائیة  محمد علي عثمان أبو السنون  81
د السالم ـــــباح عبـــــــار مصــــــعم  82

  اب اهللاـــــــج
  رئیسًا بمحكمة شمال طرابلس االبتدائیة

اة العامة ــــة (ب) بإدارة المحامــــــن الفئـــــیًا مـــــمحام  عامر علي الناجي عمر  83
  رجــــب المـــــمكت

  رئیسًا بمحكمة الخمس االبتدائیة  شعبان منصور أحمد أبو سنینه  84
  رئیسًا بمحكمة طبرق االبتدائیة  سالم حسن عطیة الفرجاني  85
ة ــــــاة العامــــة (ب) بإدارة المحامـــئًا من الفـــــمحامی  خلیل مصطفى محمد السینكو  86

  اءــــــرع البیضــــــف
  رئیسًا بمحكمة شرق طرابلس االبتدائیة  نوري المهدي جبریل  87
  رئیسًا بمحكمة العجیالت االبتدائیة  خلیفة فرج محمد عاشور  88
رب ـــــــة غــــــة األولى بنیابــــــة من الدرجـــــنائبًا للنیاب  محمد یوسف محمد بعیو  89

  ةـــــــة االبتدائیــــــــمصرات
دة ــــــد احمیــــــد الحمیـــــر عبـناص  90

  وانــــــــــــــــرض
  رئیسًا بمحكمة البیضاء االبتدائیة
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  رئیسًا بمحكمة جنوب طرابلس االبتدائیة  محمود عامر أحمد الشتیوي  91
  دًا (أ) بإدارة القضایا فرع طرابلسمستشارأ مساع  أماني جمعة سالم اقصودة  92
د السالم ـــــي محمد عبــــعبد العال  93

  دريــــــــــــــالب
  مستشارأ مساعدًا (أ) بإدارة القضایا فرع بنغازي

  رئیسًا بمحكمة شمال بنغازي االبتدائیة  أنس محمود منصور برطوع  94
ة ـــــــاة العامـــــبإدارة المحام یًا من الفئة (ب)ـــــمحام  رجعة امراجع حمید سلطان  95

  رجـــــــب المــــــــمكت
ان ــــز عثمـــــد العزیـــــة عبـــــــنعیم  96

  اويــــــــــــالض
ة فرع ــمحامیًا من الفئة (ب) بإدارة المحاماة العام

  رـــــل األخضــبــالج
  بلس االبتدائیةرئیسًا بمحكمة جنوب طرا  ناجي علي عبد السالم البوزیدي  97
  مستشارأ مساعدًا (أ) بإدارة القضایا فرع طرابلس  نوارة علي فرج قنیص  98
رع ـــا فـــــایـــإدارة القضــــدًا (أ) بـــاعـــــارأ مســـمستش  سعدة صالح رجب خلف اهللا  99

  رـــــــــــــالجبل األخض
إدارة المحاماة العامة فرع ًا من الفئة (ب) بـــمحامی  مقبولة خلیفة محمد جبریل  100

  رـــــل األخضـــــالجب
ة ـــاة العامـــــة (ب) بإدارة المحامـــــًا من الفئـــــمحامی  نعیمة عبداهللا شحات الجازوي  101

  التـــــالعجیب ــــــــمكت
ة ــاة العامــــــة (ب) بإدارة المحامـــــًا من الفئـــــمحامی  منى فرج مسعود الفرجاني  102

  رجـــــب المــــمكت
ة ــــاة العامـــة (ب) بإدارة المحامــــًا من الفئـــــمحامی  سعاد عبداهللا العوامي  103

  اءـــرع البیضــــف
ن ــــالرحم دـمد عبــــان امحــــإیم  104

  ریفــــالش
  مستشارأ مساعدًا (أ) بإدارة القضایا فرع بنغازي

  مستشارأ مساعدًا (أ) بإدارة القضایا فرع بنغازي  يمریم علي عبدالعالي الشیخ  105
  رئیسًا بمحكمة جنوب بنغازي االبتدائیة  عازة بلعید سلیمان الدرسي  106
ة ـــــاة العامـــــة (ب) بإدارة المحامــــًا من الفئــــمحامی  أمال موسى العلواني  107

  اءـــــرع البیضــــــف
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ة ـــــاة العامــامــــة (ب) بإدارة المحــــیًا من الفئـــمحام  زینب محمد أحمد البكوش   108
  ةـــــرع الزاویــــف

ة ـــــــــاة العامـــًا من الفئة (ب) بإدارة المحامــــــمحامی  انتصار أحمد سلیمان الجوهري  109
  ازيـــــرع بنغــــــــف

  یا فرع بنغازيمستشارأ مساعدًا (أ) بإدارة القضا  صالحة علي محمد البركي  110
  مستشارأ مساعدًا (أ) بإدارة القضایا   ابتسام فاتح الهادي قطاطة  111
  رئیسًا بمحكمة الزهراء االبتدائیة  نادیة عبد السالم ضو حبلوص  112
رع ـــا فــــإدارة القضایــــــــــدًا (أ) بـــاعـــارأ مســــمستش  فاطمة خالد حمد هزاوي  113

  رـــــل األخضــــــالجب
  رئیسًا بمحكمة جنوب طرابلس االبتدائیة  عبد الباري محمد العاقل  114
  مستشارأ مساعدًا (أ) بإدارة القضایا فرع المرقب  صالح أبو حسنیة التومي قاجوم  115
  رئیسًا بمحكمة جنوب طرابلس االبتدائیة  نعیمة محمد مفتاح الحطماني  116
  دًا (أ) بإدارة القضایا فرع طرابلسمستشارأ مساع  أمنة محمد عمر الحسناوي  117
  رئیسًا بمحكمة اجدابیا االبتدائیة  امهیدي محمد امهیدي الشیباني  118

  )5مادة (
یرقـــى الســـادة القضـــاة مـــن الدرجـــة األولـــى ومـــن یمـــاثلهم فـــي الدرجـــة مـــن 
أعضــاء الهیئــات القضــائیة األخــرى اآلتیــة أســماؤهم إلــى الدرجــة المبینــة قــرین 

  -اسم كل منهم:
  الدرجة املرقى إليها وجهة العمل  االسم  ت

ة ــــاماة العامـــإدارة المحـــة (ج) بـــن الفئــًا مـــمحامی  مفتاح ادریس هیبة سلیمان  1
  اءـفرع البیض

محامیًا من الفئة (ج) بإدارة المحاماة العامة فرع   یوسف محمد علي اعلیجة  2
  رابلســـــــط

یًا من الفئة (ج) بإدارة المحاماة العامة فرع محام  أسماء عبداهللا مؤمن محمد  3
  اءــــــالبیض

رع ـــــــا فــإدارة القضایــــدًا (ب) بــــارأ مساعـــمستش  فاطمة صالح محمد بوغندورة  4
  الجبل األخضر

  مستشارأ مساعدًا (ب) بإدارة القضایا فرع بنغازي  سحر مرعي موسى الدرباق  5
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  ستشارأ مساعدًا (ب) بإدارة القضایا فرع بنغازيم  نجاة عاشور محمد الزروق  6
ة ــــــاة العامــــة (ج) بإدارة المحامـــــًا من الفئیـــــمحام  انتصار مصباح عبد السالم  7

  ةـــــب ترهونـــــــمكت
ال ـــة شمـــة بنیابـــــة الثانیــــة من الدرجــــنائبًا للنیاب  شكري سالم الطاهر رجب  8

  ةـــالبتدائیطرابلس ا
ة ــــــة بنیابـــــة الثانیــــــن الدرجــــــة مـــــابـــــًا للنیـــــنائب  جبریل أحمد علي المجبري  9

  ةـــــــا االبتدائیـــــاجدابی
ة ــــإدارة المحاماة العامـــــة (ج) بـــــًا من الفئـــــمحامی  حنان عبداهللا امبیة الزوي  10

  ازيــــــرع بنغــــــــف
  مستشارأ مساعدًا (ب) بإدارة القضایا فرع طرابلس  عائشة صالح سعد هرودة  11
ة ـــــاة العامــــإدارة المحامـــــة (ج) بـــــمحامیًا من الفئ  توفیق مختار إبراهیم بالنور  12

  ازيــــــــرع بنغـــــــــف
  وكیًال بمحكمة الخمس االبتدائیة  حافظ عمر میالد سحیم  13
  مستشارأ مساعدًا (ب) بإدارة القضایا فرع المرقب  علي محمد علي حمودة  14
  مستشارأ مساعدًا (ب) بإدارة القضایا فرع الزاویة  زهیر أحمد علي المنصوري  15
  وكیًال بمحكمة جنوب طرابلس االبتدائیة  عزالدین محمد یونس مصباح  16
اة العامة ــإدارة المحامـــــة (ج) بــــــالفئ ًا منـــــــمحامی  رجاء زائد عبداهللا المجدوب  17

  اءــــرع البیضـــــــف
  وكیًال بمحكمة الجفرة االبتدائیة  فاطمة بشیر علي نصر  18
اة العامة ـــإدارة المحامــــة (ج) بــــن الفئـــًا مــــــمحامی  جازیة الخیر حمدو ارحومة  19

  ةــــــرع الزاویــــــف
ة ـــــــــاة العامـــ) بإدارة المحامجًا من الفئة (ــــــمحامی  مد العرفيمریم عیاد ح  20

  ازيـــــرع بنغــــــــف
ة ــاة العامــــة (ج) بإدارة المحامـــــن الفئــــًا مــــمحامی  نادیة علي محمد الترهوني  21

  ســـرع طرابلــــــف
  دارة القضایا مستشارأ مساعدًا (ب) بإ  معمر محمد أحمد المهدوي  22
  مستشارأ مساعدًا (ب) بإدارة القضایا  غنیة محمد عمار البوزیدي  23
ة ـــــة بنیابـــــانیـــة الثــــدرجـــن الــــة مــابــــًا للنیــــــنائب  عادل إبراهیم عبد الواحد اسویل  24

  ةـــــــرج االبتدائیـــــالم
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ا ـــــایــــــــضـــــإدارة القـــــدًا (ب) بـــــاعــــمسارأ ـــــمستش  سعاد فرج إبراهیم منصور  25
  ســــــرع طرابلـــــــــف

ة ــاة العامـــإدارة المحامــــة (ج) بــــن الفئــــًا مـــمحامی  عبیر خالد عبد المجید باالمین  26
  لســـرع طرابـــــف

ة شمال ـــــدرجة الثانیة بنیابـــن الــة مــــــًا للنیابـــــنائب  انتصار محمد الصید الغریاني  27
  ةــــــــــطرابلس االبتدائی

  وكیًال بمحكمة العجیالت االبتدائیة  محمد علي محمد البوسیفي  28
ا ـــــایــــــــضـــــإدارة القـــــدًا (ب) بـــــاعــــارأ مســـــمستش  كمیلة المبروك اشدید المرغني  29

  ســــــرع طرابلـــــــــف
ن المختار إبراهیم ــــاء الدیـــــضی  30

  اجــــــــــــــخم
  وكیًال بمحكمة الزاویة االبتدائیة

ا ـــــایــــــــضـــــإدارة القـــــدًا (ب) بـــــاعــــارأ مســـــمستش  لیلى عبدالهادي المحجوبي  31
  ســــــرع طرابلـــــــــف

  أ مساعدًا (ب) بإدارة القانون مستشار   سمیرة جمعة سالم الجربي  32
ة ــــالمـــــادي ســــــق الهــــــدیــــالص  33

  مــالقاس أبو
  وكیًال بمحكمة العجیالت االبتدائیة

  وكیًال بمحكمة المرج االبتدائیة  بلعید محمد ضو الشتیوي  34
د ـــــــد محمـــــد الحمیـــــــرج عبـــــــف  35

  وريــــــــــالمنص
ئة (ج) بإدارة المحاماة العامة فرع ـــــیًا من الفمحام

  رـــــــالجبل األخض
  وكیًال بمحكمة السواني االبتدائیة  صالح رمضان قنان  36
  وكیًال بمحكمة السواني االبتدائیة  علي ضو مفتاح  37
ة ــالعام اةـــإدارة المحامــــة (ج) بــــن الفئــــًا مـــمحامی  لیلى مفتاح امحمد البوعیشي  38

  لســـرع طرابـــــف
د الرحمن ــــم عبــــــة إبراهیــــحلیم  39

  يــــــوسیفـــالب
  وكیًال بمحكمة الزهراء االبتدائیة

ة ــاة العامـــــة (ج) بإدارة المحامــــن الفئـــًا مـــامیــمح  حنان عبداهللا صالح  40
  ةــــــب ترهونـــمكت

  وكیًال بمحكمة جنوب طرابلس االبتدائیة  وبعادل محمد المبروك المجد  41
  وكیًال بمحكمة السواني االبتدائیة  عبدالسالم مفتاح ضو ناجي  42
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  مستشارأ مساعدًا (ب) بإدارة القضایا فرع طرابلس  حنان ناجي محمد الرقیعي  43
ة شمال ــــابة بنیـــــة الثانیــــة من الدرجـــــًا للنیابــــنائب  كوثر مصطفى سعید أبو صاع  44

  ةـــــطرابلس االبتدائی
  وكیًال بمحكمة الزهراء االبتدائیة  فرج خلیفة سالم ذیاب  45
ة ــاة العامـــإدارة المحامــــة (ج) بــــن الفئــــًا مـــمحامی  أمینة میلود محمد أبو القاسم  46

  لســـرع طرابـــــف
ة غرب ــــة بنیابـــة الثانیــــن الدرجــــة مـــــًا للنیابـــنائب  عبداهللا محمد البشیر بادي  47

  ةــــــة االبتدائیــــمصرات
ة بنیابة جنوب ـــــة الثانیـــــــن الدرجـــــابة مــــنائبًا للنی  عمر علي عمر فكیني  48

  ةــــــــرابلس االبتدائیـــط
ة ـــــــــاة العامـــحام) بإدارة المجًا من الفئة (ــــــمحامی  جمال صالح عمر البرعصي  49

  ازيـــــرع بنغــــــــف
ث ــــــداهللا غیــــم عبـــــد العظیـــــعب  50

  المــــدالســـعب
  وكیًال بمحكمة الجفرة االبتدائیة

ن الدرجة الثانیة بنیابة بني ولید ــــة مـــــنائبًا للنیاب  عباس عمار عمر أبو العز  51
  ةــــــدائیــــاالبت

اة العامة ــــــإدارة المحامـــــة (ج) بــــًا من الفئـــــمحامی  وریة علي سالم الحمرونين  52
  ةــــــــب ترهونــــمكت

ة ـــــــــاة العامـــ) بإدارة المحامجًا من الفئة (ــــــمحامی  آمنة سعید أحمد العشیبي  53
  ازيـــــرع بنغــــــــف

ائبًا للنیابة من الدرجة الثانیة بمكتب المحامي ن  نجاة المهدي عبدالسالم هندر  54
  رابلســــام طــــالع

دالسالم ــــــداهللا عبــــر عبــــأم الخی  55
  يــــالبرعص

  مستشارأ مساعدًا (ب) بإدارة القضایا فرع بنغازي

دي الصالحین ــــالم المهـــــعبدالس  56
  مــــــــحمی

  وكیًال بمحكمة الزهراء االبتدائیة

  وكیًال بمحكمة غریان االبتدائیة  أحمد المختار بلعید محمد  57
داهللا ـــــد عبــــد الحمیـــفریحة عب  58

  المنصوري
اة العامة ــــإدارة المحامــــة (ج) بـــن الفئــــًا مـــــمحامی

  ازيــــرع بنغــــف
روك ـــــر المبـــــدین نصــــیف الـــس  59

  لــــــالجم
  كمة العجیالت االبتدائیةوكیًال بمح
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رع ــــــــا فـــــایــدًا (ب) بإدارة القضـــــاعـارأ مســـــمستش  صباح إدریس عبداهللا محمد  60
  رـــــل األخضـــالجب

بمكتب المحامي  ــــة الثانیةــــــنائبًا للنیابة من الدرج  جمال حسن صالح أبو عجیلة  61
  ســـام الخمــــــالع

ة الثانیة بنیابة جنوب ــ،ن الدرجـــــة مــــــًا للنیابــــنائب  سالم المریض رشا أنور  62
  ةـــطرابلس االبتدائی

  وكیًال بمحكمة غریان االبتدائیة  عبدالسالم حسن عمر حسین  63
  وكیًال بمحكمة شمال طرابلس االبتدائیة  محمد معمر عبدالسالم الفرجاني  64
  ًال بمحكمة العجیالت االبتدائیةوكی  الطاهر علي الطیب الفراح  65
  مستشارأ مساعدًا (ب) بإدارة القضایا فرع الزاویة  لیلى العجیلي الطاهر الواعر  66
  وكیًال بمحكمة السواني االبتدائیة  فتحیة سعد بلعید البي  67
  وكیًال بمحكمة الزاویة االبتدائیة  خالد معتوق عبداهللا قریمیدة  68
  وكیًال بمحكمة السواني االبتدائیة  أحالم عمار محمد حدود  69
ة ـــاة العامـــــامــــإدارة المحـــة (ج) بــــمحامیًا من الفئ  نوریة الهمالي خلیفة الفرجاني  70

  ســـرع طرابلــــف
  وكیًال بمحكمة العجیالت االبتدائیة  المعز المبروك أحمد سالم  71
  االبتدائیة وكیًال بمحكمة سبها  رضا أبو القاسم عمر معتوق  72
ة ـــاة العامـــــامــــإدارة المحـــة (ج) بــــمحامیًا من الفئ  نبیلة محمد الطاهر الربیع  73

  ـــسرع طرابلــــف
  وكیًال بمحكمة غریان االبتدائیة  كمال البهلول محمد القعود  74
ة ـــاة العامـــــماــــإدارة المحـــة (ج) بــــمحامیًا من الفئ  فاطمة عبد القادر عمر جرمة  75

  ـــسرع طرابلــــف
  وكیًال بمحكمة شمال بنغازي االبتدائیة  نجیب عبد النبي السعیطي  76
محامیًا من الفئة (ج) بإدارة المحاماة العامة فرع   یاسمینة سالم فرج حمد  77

  اءـــــــــالبیض
ود عبد القوي ــــــعلیة عبد المقص  78

  ريـــــــالفاخ
ة ـــاة العامـــــامــــإدارة المحـــة (ج) بــــفئمحامیًا من ال

  بنغازيرع ــــف
  مستشارأ مساعدًا (ب) بإدارة القضایا فرع بنغازي  نجاة محمد عبد الحفیظ الحاسي  79
  وكیًال بمحكمة شرق بنغازي االبتدائیة  نادیة علي محمود العلواني  80
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ة ــــابـــــة بنیـــــانیــــة الثـــــدرجــــن الــــمة ـــــنائبًا للنیاب  خالد الهدار محمد الحصان  81
  ةــــالخمس االبتدائی

اة العامة ــإدارة المحامــــة (ج) بـــــن الفئــــًا مــــمحامی  شریفة معمر ضو العالقي  82
  ةـــــب ترهونـــمكت

بمكتب المحامي  ة الثانیةـــة من الدرجــــًا للنیابــــنائب  عثمان سعید عثمان الذیب  83
  ةــــام الزاویـــــالع

  مستشارأ مساعدًا (ب) بإدارة القضایا   خدیجة فرج سالم محمد  84
ة بنیابة الزاویة ــــة الثانیـــــة من الدرجــــــًا للنیابـــــنائب  حمزة علي العربي ختریش  85

  ةـــــــــدائیـــــــاالبت
  مة بني ولید االبتدائیةوكیًال بمحك  صالح سعید علي الخازمي  86
اماة العامة ــإدارة المحـــــة (ج) بــــن الفئــــًا مـــــمحامی  حواء محمد علي حسن  87

  ســـــرع طرابلــــف
  مستشارأ مساعدًا (ب) بإدارة القضایا فرع طرابلس  زهرة انبیة الصید الرقیبي  88
اة العامة ــإدارة المحامــــة (ج) بـــــلفئن اــــًا مــــمحامی  هاجر الفرجاني أحمد البارودي  89

  ةـــــب ترهونـــمكت
ة ـــاة العامـــــامــــإدارة المحـــة (ج) بــــمحامیًا من الفئ  نادیة بلقاسم أحمد السوسي  90

  بنغازيرع ــــف
ة ـــاة العامـــــامــــإدارة المحـــة (ج) بــــمحامیًا من الفئ  رقیة فرج امطول العبیدي  91

  بنغازيرع ــــف
  وكیًال بمحكمة شرق طرابلس االبتدائیة  خلیل محمد علي الرمیل  92
ا فرع ـــــإدارة القضایـــدًا (ب) بــــــاعــــــارأ مســــمستش  ذهب موسى إبراهیم السیاف  93

  رـــــــالجبل األخض
  ع مصراتةمستشارأ مساعدًا (ب) بإدارة القضایا فر   نجاة محمد میالد البهلیل  94
ة ـــاة العامـــــامــــإدارة المحـــة (ج) بــــمحامیًا من الفئ  احبارة محمد جاب اهللا المجبري  95

  ازيـــــــــــــــــبنغرع ــــف
ة ـــاة العامـــــامــــإدارة المحـــة (ج) بــــمحامیًا من الفئ  لیلى عبداهللا الشماخي  96

  طرابلسرع ــــف
ا ـــــایـــــإدارة القضــــــب دًا (ب)ــــــاعـــــارأ مســـــــمستش  رافع األثرم نهلة عبداهللا  97

  بنغـــازيرع ــــــــف
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ة ـــاة العامـــــامــــإدارة المحـــة (ج) بــــمحامیًا من الفئ  نافع محمد علي امحمد حیدر  98
  ازيـــــبنغرع ــــف

ة ـــاة العامـــــامــــإدارة المحـــة (ج) بــــالفئمحامیًا من   خیریة خمیس بالل البرناوي  99
  ازيــــبنغرع ــــف

ة ـــــة بنیابــــــة الثانیـــــدرجـــن الـــــة مــــابــــًا للنیــــنائب  طارق الهادي المحجوب الوش  100
  ةـــــة االبتدائیـــــمصرات

  ) بإدارة القضایا فرع طرابلسمستشارأ مساعدًا (ب  غالیة المزوغي أحمد الكیالني  101
  مستشارأ مساعدًا (ب) بإدارة القضایا فرع درنة  سهیر شعیب فرج الشاعري  102
  وكیًال بمحكمة وادي الحیاة االبتدائیة  خالد محمد علي عمر  103
ة ـــاة العامـــــامــــإدارة المحـــة (ج) بــــمحامیًا من الفئ  فائزة عبد القادر المنتصر فكرین  104

  اءــــالبیضرع ــــف
  وكیًال بمحكمة غریان االبتدائیة  نور الدین محمد عمر أبوزید  105
ة الثانیة بمكتب المحامي ـــــــــنائبًا للنیابة من الدرج  أحمد رمضان أحمد الشبیر  106

  ام الخمســــالع
  وكیًال بمحكمة غریان االبتدائیة  أبو القاسم عیسى عبداهللا الضبع  107
  وكیًال بمحكمة جنوب طرابلس االبتدائیة  ند المبروك علي المسالتيه  108
  وكیًال بمحكمة اجدابیا االبتدائیة  إبراهیم عمر سعد الزوي  109
  وكیًال بمحكمة السواني االبتدائیة  نجیة عمران المبروك الدویب  110
  بنغازيمستشارأ مساعدًا (ب) بإدارة القضایا فرع   فاطمة مصباح الصغیر الورفلي  111
اة العامة ـــإدارة المحامــــة (ج) بــــن الفئــــًا مـــــمحامی  فرج أحمید محمد أحمید  112

  اتـــــمكتب الواح
ة ـــاة العامـــــامــــإدارة المحـــة (ج) بــــمحامیًا من الفئ  هالة صالح علي جرود  113

  طرابلسرع ــــف
ة ـــاة العامـــــامــــإدارة المحـــة (ج) بــــلفئمحامیًا من ا  فائزة عبد القادر محمد  114

  البیضاءرع ــــف
ة الثانیة بمكتب المحامي ـــــــــــنائبًا للنیابة من الدرج  علي فرج علي الفقیه  115

  ةـــــــالعام مصرات
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  )6مادة (
 یرقى السادة القضاة من الدرجة الثانیة ومن یماثلهم في الدرجة من أعضاء الهیئـات

  -القضائیة األخرى اآلتیة أسماؤهم إلى الدرجة المبینة قرین اسم كل منهم:
  الدرجة املرقى إليها وجهة العمل  االسم  ت

اح المبروك ـــــــاف مصبـــــــأم شن  1
  يــــــــــــالورفل

ن الدرجة األولى بإدارة المحاماة العامة ـــیًا مــمحام
  ازيــــــــــــرع بنغـــــف

وب ــــــة جنـــــة األولى بمحكمـــــدرجــــن الــــًا مـــــقاضی  الدین المقطوف السائح صالح  2
  ةـــــطرابلس االبتدائی

ة ــــو عجیلــــان أبـــم رمضـــاســــب  3
  أبو سهمین

ة ـــابــــة األولى بنیـــــــدرجــــــة من الـــــابـــــًا للنیـــــوكیل
  دائیةـــــالت االبتـــــالعجی

ن الدرجة األولى بإدارة المحاماة العامة ـــیًا مــمحام  محمد عامر أحمد بن عامر  4
  طرابلسرع ـــــف

ة ــــى بمحكمـــــــة األولـــــدرجــــــن الــــــًا مـــــــــاضیـــــق  یوسف البشیر صمیدة سالم  5
  ةــــة االبتدائیــــــالزاوی

 القضایـــــــــاإدارة ــى بـــــــــــــن الدرجة األولـــیًا مــمحام  ي حلبــــــنجاح ناج  6
  طرابلسرع ـــــف

رق ـــــة شـــى بمحكمـــــة األولــــدرجــــن الـــًا مـــــقاضی  محمد البحري الهمالي سالم  7
  ةـــــس االبتدائیـــــطرابل

  لى بمحكمة المرج االبتدائیةقاضیًا من الدرجة األو   سلیمان ارحیل ارجیعة الدرسي  8
  قاضیًا من الدرجة األولى بمحكمة المرج االبتدائیة  وفاء ضیف ابریدان العوامي  9

وب ـــة جنــــى بمحكمــــة األولــــدرجـــــن الـــــًا مـــــقاضی  جیهان صالح محمد  10
  ةـــــازي االبتدائیــــبنغ

ة من الدرجة األولى بنیابة شرق ـــــابـــــــللنیًال ـــــــوكی  صالح عبداهللا المسالتي  11
  ةـــــــرابلس االبتدائیـــــط

عبدالكریم أبو زید فرج   12
  المسماري

ة جنوب ــــة األولى بمحكمـــدرجـــــــن الـــــًا مــــــــقاضی
  دائیةــــــبنغازي االبت

ة ــــامـــرة المحاماة العمحامیًا من الدرجة األولى بإدا  غزالة إدریس محمد سلطان  13
  اءــــــرع البیضـــف
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ة شمال ـــــــة األولى بنیابـــــًال للنیابة من الدرجـــــوكی  ناصر فرج أحمد قلیص  14
  ةــــس االبتدائیــطرابل

 غــربة ــــة األولى بمحكمـــدرجـــــــن الـــــًا مــــــــقاضی  عمر ابشینة عمران  15
  دائیةــــــاالبت مصراتة

ا ـــى بإدارة القضایـــة األولــــدرجــــن الــــًا مـــــامیــــمح  ابتسام مصطفى الحداد  16
  بنغازيرع ـــف

ا ـــى بإدارة القضایـــة األولــــدرجــــن الــــًا مـــــامیــــمح  امباركة میلود سعد الفیتوري  17
  طرابلسرع ـــف

ة ــــــــى بمحكمـــــــة األولــــــــدرجـــــن الــــًا مـــــاضیـــــــق  حسن رمضان میالد الزوام  18
  االبتدائیة الخمــــس

ة جنوب ـــة األولى بنیابـــــن الدرجــــة مـــــوكیًال للنیاب  حمد سعد الزروق  19
  ةــــــبنغازي االبتدائی

ا ـــى بإدارة القضایـــة األولــــدرجــــن الــــًا مـــــامیــــمح  نعیمة سالم سالم صلیل  20
  ســــــرع طرابلــــف

ا ـــى بإدارة القضایـــة األولــــدرجــــن الــــًا مـــــامیــــمح  وسام علي الجیالني محمد  21
  الزاویةرع ــــف

  قاضیًا من الدرجة األولى بمحكمة المرج االبتدائیة  سالم محمد بركة محمد  22
 غــربة ــــة األولى بمحكمـــدرجـــــــن الـــــًا مــــــــقاضی  ربي األمیناألمین الزوام الع  23

  دائیةــــــاالبت مصراتة
 جنوبة ــــة األولى بمحكمـــدرجـــــــن الـــــًا مــــــــقاضی  محمد حسین عبد العزیز الجربي  24

  دائیةــــــاالبت طرابلس
 شرقة ــــة األولى بمحكمـــدرجـــــــن الـــــًا مــــــــقاضی  خالد ابشینة عمران  25

  دائیةــــــاالبت مصراتة
 شرقة ــــة األولى بمحكمـــدرجـــــــن الـــــًا مــــــــقاضی  محمد عمر أحمد الیسیر  26

  دائیةــــــاالبت مصراتة
ر ــرازق عمـــدالـــي عبــدالغنــــعب  27

  أبو حجر
  حكمة زلیتن االبتدائیةقاضیًا من الدرجة األولى بم
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عبدالخالق حسونة ارحومة   28
  الدواجي

  قاضیًا من الدرجة األولى بمحكمة غریان االبتدائیة

 ــمـــالة شـــــى بمحكمــــة األولــدرجـــــن الــًا مــــقاضی  أسامة سعید خلیفة النویلي  29
  ةـــاالبتدائی طرابلس

ة ــــــــى بمحكمـــــــة األولــــــــدرجـــــن الــــًا مـــــاضیـــــــق  مختار مصطفى مختار غومة  30
  االبتدائیة الخمــــس

  قاضیًا من الدرجة األولى بمحكمة المرج االبتدائیة  عبدالباسط التواتي خطاب علي  31
  قاضیًا من الدرجة األولى بمحكمة زلیتن االبتدائیة  أحمد كریم میالد كریم  32
ا ـــى بإدارة القضایـــة األولــــدرجــــن الــــًا مـــــامیــــمح  لهواريحنان عباس علي ا  33

  بنغازيرع ــــف
ى بإدارة المحاماة العامة ـــة األولــــمحامیًا من الدرج  فاطمة محمد جبریل المجبري  34

  فرع البیضاء
رب ــــــــة غـــــبمحكمى ــــــة األولــــن الدرجــــیًا مـــــقاض  أحمد محمد سلیمان الولید  35

  ةــــمصراتة االبتدائی
  قاضیًا من الدرجة األولى بمحكمة غریان االبتدائیة  أحمد ضو أحمد عبدالحفیظ  36
ة ــــــــى بمحكمـــــــة األولــــــــدرجـــــن الــــًا مـــــاضیـــــــق  یوسف علي عبداهللا بالنور  37

  االبتدائیة الخمــــس
ة األولى بنیابة جنوب ـــن الدرجــــــة مـــــیًال للنیابــــوك  ین عوض الفاخريأحمد حس  38

  بنغازي االبتدائیة
  قاضیًا من الدرجة األولى بمحكمة زلیتن االبتدائیة  عطیة جمعة الطاهر الشكري  39
  قاضیًا من الدرجة األولى بمحكمة غریان االبتدائیة  فتحیة مصطفى علي اثلیج  40
وب ـــــة جنــــــى بمحكمـــــة األولــــن الدرجـــًا مـــاضیـــق  علي اقریرة الزاوي إبراهیم  41

  بنغازي االبتدائیة
وب ـــة جنـــــى بمحكمـــــة األولــــدرجــــن الــــًا مــــقاضی  سالم عاشور سالم التاجوري  42

  ةــــبنغازي االبتدائی
ى بإدارة المحاماة العامة ــــة األولــــمن الدرجمحامیًا   أمال عبدالحفیظ محمد حفیظة  43

  ســـرع طرابلـــف
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 جنـــــوبة ـــــى بمحكمــــة األولــدرجـــــن الــًا مــــقاضی  مسعود علي فضل اهللا الدرسي  44
  ةـــازي االبتدائیــــبنغ

رق ـــــــة شـــــبمحكمى ــــة األولــدرجـــــن الــًا مــــقاضی  سعد الدین محمد مسلم البرغثي  45
  ةـــازي االبتدائیــــبنغ

عبد الحمید محمد المهدي   46
  الطبطش

ة ـــابــــــى بنیـــة األولــــدرجـــن الــــة مـــــابـــًال للنیـــوكی
  الزنتان االبتدائیة

 ــمـــالش ةـــــى بمحكمــــة األولــدرجـــــن الــًا مــــقاضی  محمد العماري محمد الورفلي  47
  ةـــازي االبتدائیــــبنغ

  قاضیًا من الدرجة األولى بمحكمة طبرق االبتدائیة  حامد جبریل حمد محمد  48
 ــمـــالة شـــــى بمحكمــــة األولــدرجـــــن الــًا مــــقاضی  عبدالسالم محمد سعد الدیب  49

  ةـــاالبتدائی طرابلس
ًا من الدرجة األولى بإدارة القضایا فرع الجبل محامی  أحالم عاشور سلیمان البرعصي  50

  األخضر
ة ــــــــى بمحكمـــــــة األولــــــــدرجـــــن الــــًا مـــــاضیـــــــق  إبراهیم عبداهللا میالد المحیریق  51

  االبتدائیة الخمــــس
  ةقاضیًا من الدرجة األولى بمحكمة زلیتن االبتدائی  مختار حسین عمر أبو كیل  52
 جنـــوبة ــــــــى بمحكمـــــــة األولـــن الدرجــــًا مـــــقاضی  صالح المبروك علي لعور  53

  طرابلس االبتدائیة
ن الدرجة األولى بمكتب المحامي ـــة مــــوكیًال للنیاب  علي عبدالنبي عمران  54

  العام بنغازي
 ــمـــالة شـــــى بمحكمــــة األولــدرجـــــن الــًا مــــقاضی  كمال الدین عبید صالح الدیتالي  55

  ةـــازي االبتدائیــــبنغ
فوزیة عبد الحمید عبدالجواد   56

  المسماري
اة العامة ـى بإدارة المحامـــــة األولـــمحامیًا من الدرج

  مكتب المرج
  قاضیًا من الدرجة األولى بمحكمة ترهونة االبتدائیة  یبينوري سالم الهادي المغر   57
 ــمـــالة شـــــى بمحكمــــة األولــدرجـــــن الــًا مــــقاضی  فتحي فرج سلیمان الشیخي  58

  ةـــازي االبتدائیــــبنغ
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ة ــــــــى بمحكمـــــــة األولــــــــدرجـــــن الــــًا مـــــاضیـــــــق  أحمد محمد أحمد قصیل  59
  االبتدائیة الخمــــس

رق ـــة شــــــــى بمحكمـــــــة األولـــن الدرجــــًا مـــــقاضی  احصالح محمد محمد الشط  60
  طرابلس االبتدائیة

ا ــــــــإدارة القضایــــى بـــة األولــــدرجــــن الـــامیًا مـــمح  فوزیة محمد فرج السرتاوي   61
  رابلســـرع طـــف

  كمة غریان االبتدائیةقاضیًا من الدرجة األولى بمح  علي امحمد احمید التمتام  62
قاضیًا من الدرجة األولى بمحكمة جنوب طرابلس   محمود الفرجاني صالح أحمد  63

  االبتدائیة
ا ــــــــإدارة القضایــــى بـــة األولــــدرجــــن الـــامیًا مـــمح  عبیر یوسف أحمد أبو ساق  64

  رابلســـرع طـــف
ة ـــى بنیابــــــة األولــــــــن الدرجـــــة مــــابــــــًال للنیــــوكی  مالك علي الشناكیة  65

  اجدابیا االبتدائیة
رق ـــــــة شـــــى بمحكمــــة األولــدرجـــــن الــًا مــــقاضی  حسین المجذوب میالد  66

  ةـــازي االبتدائیــــبنغ
  قاضي من الدرجة األولى (شهید واجب)  بشیر الهادي بشیر الكریوي  67
ى بمكتب المحامي ــــة األولـــوكیًال للنیابة من الدرج  أیمن موسى أبو الشواشي  68

  العام طرابلس 
رب ـــــة غـــى بمحكمــة األولــــدرجـــــن الــــًا مـــــاضیـــق  محمد الهادي محمد سالمة  69

  مصراتة االبتدائیة
  محكمة طبرق االبتدائیةقاضیًا من الدرجة األولى ب  سومة عبد المولى جبریل شعیب  70
ة ــــــــى بمحكمـــــــة األولــــــــدرجـــــن الــــًا مـــــاضیـــــــق  سالم محمد محمد السویح  71

  االبتدائیة الخمــــس
عمر الشریف سلیمان عبد   72

  المجید
ة شمال ــى بنیابـــة األولــــن الدرجـــابة مـــًال للنیـــــوكی

  یةبنغازي االبتدائ
ا ــــــــإدارة القضایــــى بـــة األولــــدرجــــن الـــامیًا مـــمح  آمنة المختار محمد فرارة  73

  رابلســـرع طـــف
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منى محمد صالح عبد النبي   74
  الهاشمي 

ا ــــــــإدارة القضایــــى بـــة األولــــدرجــــن الـــامیًا مـــمح
  رابلســـرع طـــف

  قاضیًا من الدرجة األولى بمحكمة الزهراء االبتدائیة  الزحاف دصباح محمعبد المنعم م  75
 جنـــوبة ــــــــى بمحكمـــــــة األولـــن الدرجــــًا مـــــقاضی  سامي محمد جبریل األحیزم  76

  طرابلس االبتدائیة
ا ــــــــإدارة القضایــــى بـــة األولــــدرجــــن الـــامیًا مـــمح  عبیر عبد الرحمن محمد إبراهیم  77

  رابلســـرع طـــف
ة ـــابــــى بنیـــة األولــــدرجـــــن الــــة مـــــابــــًال للنیــــوكی  ماشاء اهللا عبداهللا بدر صالح  78

  ةـــاجدابیا االبتدائی
 شمـــال ةــــــــى بمحكمـــــــة األولـــن الدرجــــًا مـــــقاضی  محمد علي محمد شرف الدین  79

  طرابلس االبتدائیة
اء ــة البیضـــى بمحكمــة األولــدرجــــن الــــًا مــــاضیــــق  صالح أحمد أحمیدة صالح  80

  ةـــــدائیـــاالبت
ا ــــــــإدارة القضایــــى بـــة األولــــدرجــــن الـــامیًا مـــمح  مریم عبد الرحیم علي بدر  81

  بنغــازيرع ـــف
 جنـــوبة ــــــــى بمحكمـــــــة األولـــن الدرجــــًا مـــــقاضی  یالني صالح عبداهللا الرقیقالك  82

  االبتدائیة بنغازي
  قاضیًا من الدرجة األولى بمحكمة زلیتن االبتدائیة  مصطفى محمد علي حمودة  83
اة العامة ى بإدارة المحامــــة األولــــمحامیًا من الدرج  جمیلة محمد المبروك حمد  84

  فرع البیضاء
اة العامة ــى بإدارة المحامـــة األولــــمحامیًا من الدرج  أحالم عمر الحسین  85

  فرع البیضاء
د ــــــن عبداهللا محمـــــعبد الرحم  86

  زاويــــــــالغ
رق ـــة شـــــى بمحكمــــة األولــــدرجـــــن الــــًا مــــاضیـــق

  مصراتة االبتدائیة
  وكیًال للنیابة من الدرجة األولى بمكتب النائب العام  عیسى الفیتوري محمد قمو  87
ة ـــابــــى بنیــــة األولـــــن الدرجــــة مـــــابـــــًال للنیــــــوكی  حامد امحمد جمعة اشقاق  88

  سرت االبتدائیة
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عبدالسالم محمد السنوسي   89
  إسماعیل

 ةـــابــــى بنیــــة األولـــــن الدرجــــمة ـــــابـــــًال للنیــــــوكی
  االبتدائیة الجفرة

 شــرقة ــــــــى بمحكمـــــــة األولـــن الدرجــــًا مـــــقاضی  نصر صالح علي بوشیحة  90
  االبتدائیة بنغازي

ة من الدرجة األولى بمكتب المحامي ـــًال للنیابــــوكی  خالد محمد العربي شبیل  91
  ةـــاویالعام الز 

 جنـــوبة ــــــــى بمحكمـــــــة األولـــن الدرجــــًا مـــــقاضی  سلیمان حمد سلیمان العكاري  92
  طرابلس االبتدائیة

 المحاماةإدارة ــــى بـــة األولــــدرجــــن الـــامیًا مـــمح  یبيسعدة علي عبد القادر العز   93
  رابلســـرع طـــفالعامة 

 شمـــالة ــــــــى بمحكمـــــــة األولـــن الدرجــــًا مـــــقاضی  د العكاريصالح علي میال  94
  طرابلس االبتدائیة

  الزهراءة ــــــــى بمحكمـــــــة األولـــن الدرجــــًا مـــــقاضی  عبدالغني فرج اهللا أحمد البحري  95
  ةــــدائیــــاالبت

 شمـــالة ــــــــى بمحكمـــــــة األولـــن الدرجــــًا مـــــقاضی  علي عبد السالم محمد الحمادي  96
  طرابلس االبتدائیة

م ــــــان محمد أكریــــة سلیمـــــنجی  97
  البرعصي

ا ــــــــإدارة القضایــــى بـــة األولــــدرجــــن الـــامیًا مـــمح
  بنغــازيرع ـــف

ى بمحكمة السواني ــــة األولــــدرجــــن الــــًا مـــــاضیــــق  فوزي المبروك میالد نصر  98
  ةـــــاالبتدائی

ا ــــــــإدارة القضایــــى بـــة األولــــدرجــــن الـــامیًا مـــمح  نوریة محمد فرج الفرجاني  99
  بنغــازيرع ـــف

ا ــــــــارة القضایإدــــى بـــة األولــــدرجــــن الـــامیًا مـــمح  عادل مسعود أبو القاسم امسلم  100
  الزاویةرع ـــف

درجة األولى بمحكمة شرق بنغازي ــــن الــــیًا مــــقاض  محمد صالح سالم األطیوش  101
  ةـــــدائیـــاالبت

 شمـــالة ــــــــى بمحكمـــــــة األولـــن الدرجــــًا مـــــقاضی  سمیر رمضان علي الحبیشي  102
  طرابلس االبتدائیة
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 شــرقة ــــــــى بمحكمـــــــة األولـــن الدرجــــًا مـــــقاضی  فى المبروك عبد الهاديمصط  103
  االبتدائیة طرابلس

بنیابة شرق ى ـة األولـــن الدرجمــة ــابـــــًال للنیــــــوكی  خالد فرج علي السنكي  104
  االبتدائیةبنغازي 

ة األولى بمكتب المحامي ـــمن الدرجة ـــــوكیًال للنیاب  حنان المبروك سعد حماد  105
  اءـــالعام البیض

  قاضیًا من الدرجة األولى بمحكمة الزاویة االبتدائیة  صالح نصر محمد عطیة  106
ا ـــى بإدارة القضایـــة األولــــدرجــــن الــــًا مـــــامیــــمح  شمس البهلول بریني برشان  107

  غریانفرع 
ي ـــة السوانـــــة األولى بمحكمـــــن الدرجـــــیًا مـــــقاض  محمد رمضان علي شرادة  108

  ةــــــاالبتدائی
اة العامة ــى بإدارة المحامـــة األولــــمحامیًا من الدرج  فاطمة عمران علي بحیح  109

  بنغازيفرع 
رق ــــــــة شــى بمحكمـــــــة األولـــدرجـــن الــــًا مـــــقاضی  فرج صالح محمد خلیفة  110

  بنغازي االبتدائیة
  قاضیًا من الدرجة األولى بمحكمة سبها االبتدائیة  ونیس عبداهللا أحمد معیقل  111
األولى بمكتب المحامي ة ـــة من الدرجـــــوكیًال للنیاب  مصطفى علي العجیلي المنتصر  112

  غریانام ــــــالع
و ــــالم أبـــدالســــر عبـــبشی  113

  رــــــــــــــعجیلة نص
  قاضیًا من الدرجة األولى بمحكمة الزنتان االبتدائیة

بنیابة جنوب ى ـة األولـــن الدرجمــة ــابـــــًال للنیــــــوكی  خالد محمد عبد الحفیظ الدینالي  114
  االبتدائیةبنغازي 

 ــرهــونـــــــةتة ــــة األولى بمحكمـــالدرجن ـــًا مــــقاضی  إبراهیم محمد إبراهیم عقیل  115
  ةــــــــــدائیـــاالبت

د منصور ــــــم محمــــــد المنعــــعب  116
  عبداهللا

ة ـــــــــبنیابى ـة األولـــدرجـــــــن المــة ــابـــــًال للنیــــــوكی
  االبتدائیةالسواني  

ابلس ن الدرجة األولى بمحكمة جنوب طر ـــًا مــــقاضی  خیري حسن امحمد صوان  117
  ةــــــــــدائیـــاالبت
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رق ــــــــة شــى بمحكمـــــــة األولـــدرجـــن الــــًا مـــــقاضی  عمران صالح علي كریم  118
  االبتدائیة طرابلس

  قاضیًا من الدرجة األولى بمحكمة ترهونة االبتدائیة  عبد السالم الهمالي محمد أحمد  119
 بني ولیدة ــى بمحكمـــــــة األولـــدرجـــن الــــًا مـــــقاضی  علي العجیلي صالح مفتاح  120

  ةــــــاالبتدائی
  قاضیًا من الدرجة األولى بمحكمة غریان االبتدائیة  عبدالسالم علي امحمد منصور   121
ة السواني ـــة األولى بمحكمــــــن الدرجــــــیًا مــــــــــقاض  خالد سالم كریم كریم  122

  ةـــــــــــــــاالبتدائی
  قاضیًا من الدرجة األولى بمحكمة الخمس االبتدائیة  خالد محمد امحمد بالنور  123
  قاضیًا من الدرجة األولى بمحكمة طبرق االبتدائیة  عریف ضیف اهللا علي موسى   124
جنوب ة ــى بمحكمـــــــة األولـــدرجـــن الــــًا مـــــقاضی  محمود الزوام محمد بادي   125

  االبتدائیة رابلسط
  قاضیًا من الدرجة األولى بمحكمة الزاویة االبتدائیة  المبروك عبداهللا سالم الصویعي   126
ة البیضاء ــــة األولى بمحكمـــدرجــــن الـــًا مــــاضیـــــق  أحمد أبو بكر سعید حسین   127

  ةـــــــــــــدائیـــاالبت
  من الدرجة األولى بمحكمة الخمس االبتدائیة قاضیاً   محمد إبراهیم محمد اخمیرة   128
رو یونس ـــــن عمـــــالح الدیــــص  129

  ىــــوســــــــــم
  قاضیًا من الدرجة األولى بمحكمة غریان االبتدائیة

الم عبداهللا بن ــــد الســـیوسف عب  130
  اوي ـــــــــــهس

 جنـــوبة ــكمى بمحـــــــة األولـــدرجـــن الــــًا مـــــقاضی
  بنغازي االبتدائیة

  قاضیًا من الدرجة األولى بمحكمة الجفرة االبتدائیة  أبو بكر عبداهللا أبو بكر  131
ا ـــى بإدارة القضایـــة األولــــدرجــــن الــــًا مـــــامیــــمح  محمد عوض عبداهللا كویساه  132

  طرابلسرع ــــــف
اة العامة ــى بإدارة المحامـــة األولــــیًا من الدرجمحام  الهادي عمر احنیش الرداس  133

  اویةالز رع ــــــف
ا ـــى بإدارة القضایـــة األولــــدرجــــن الــــًا مـــــامیــــمح  مریم علي المریمي المدوخ  134

  طرابلسرع ــــــف
  ائیةقاضیًا من الدرجة األولى بمحكمة سرت االبتد  محمد سالم محمد عبد الواحد  135
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الم ــــد الســـــمحمد عب عبدالفتاح   136
  يــدانـــــالزغ

  قاضیًا من الدرجة األولى بمحكمة ترهونة االبتدائیة

  قاضیًا من الدرجة األولى بمحكمة نالوت االبتدائیة  فوزي علي عبد الرحمن علي  137
ى بمكتب المحامي ـــة األولــــة من الدرجــوكیًال للنیاب  سامي المختار الصغیر سعود  138

  ةـــــام الزاویـــالع
ى بمحكمة العجیالت ــــة األولـــــدرجـــــن الـــــیًا مــــقاض  علي الصادق محمد قحقوح  139

  ةــــــــــــدائیـــــاالبت
ة السواني ـــدرجة األولى بمحكمــــن الــــــًا مــــــــــــقاضی  عبد المنعم علي المبروك منصور  140

  ةــــــــــــدائیـــــالبتا
  قاضیًا من الدرجة األولى بمحكمة الزهراء االبتدائیة  عبد الباسط السوري محمد الرواب  141
ة األولى بنیابة الزاویة ـــــن الدرجـــــة مـــــوكیًال للنیاب  سالم محمد سوف الجین جبودة  142

  ةــــــــــــدائیـــــاالبت
  قاضیًا من الدرجة األولى (شهید واجب)  ي عمر مسعود محمد شاد  143
ة السواني ـــدرجة األولى بمحكمــــــن الــــــًا مـــــــــــقاضی  نجیب صالح علي األزرق  144

  ةــــــــــــدائیــــاالبت
  قاضیًا من الدرجة األولى بمحكمة الخمس االبتدائیة  معمر صالح الشتیوي عمر  145
ایا ــــإدارة القضــــى بــــدرجة األولــــن الــــــــًا مــــــمحامی  فتحیة أحمد الفزاني  146

  رع طرابلســـــــف
شــرق ة ـــدرجة األولى بمحكمــــــن الــــــًا مـــــــــــقاضی  سعد المبروك أحمد الشفط  147

  ةــــــــــــدائیــــاالبت طرابلس
  ولى بمحكمة ترهونة االبتدائیةقاضیًا من الدرجة األ   علي مسعود حسن ذیاب  148
جنــوب  ة ـــدرجة األولى بمحكمــــــن الــــــًا مـــــــــــقاضی  هدى الهادي المبروك الشاوش  149

  ةــــــــــــدائیــــاالبت بنغازي
ناجي السنوسي المبروك   150

  المغربي
ل شــماة ـــدرجة األولى بمحكمــــــن الــــــًا مـــــــــــقاضی

  ةــــــــــــدائیــــاالبت بنغازي
  قاضیًا من الدرجة األولى بمحكمة الخمس االبتدائیة  عمر محمد عمر الحر  151
ة جنوب ــــــة األولى بنیابــــن الدرجـــابة مــــــوكیًال للنی  منیرة علي جمعة المغربي  152

  طرابلس االبتدائیة
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  رجة األولى بمحكمة ترهونة االبتدائیةقاضیًا من الد  الهادي مسعود علي جمعة  153
ن الدرجة األولى بإدارة المحاماة العامة ــــًا مـــــمحامی  فوزیة علي مسعود الخیتوني  154

  ةـــــمكتب ترهون
ى بمحكمة غرب مصراتة ـــــدرجة األولــــقاضیًا من ال  علي فرج منصور الدریوي  155

  ةــــــــــــــــــــدائیـــــاالبت
ة األولى بمحكمة بني ولید ـــــــــــن الدرجـــــًا مـــــــقاضی  عیسى علي عون المهدي  156

  ةـــــــــــــــدائیـــــاالبت
ًا من الدرجة األولى بإدارة المحاماة العامة ــــــــــمحامی  رمضان معمر صالح الرویني  157

  رع طرابلســـــــــــف
ة من الدرجة األولى بمكتب المحامي ــــًال للنیابــــــوكی  علي محمد علي المریمي  158

  ام طرابلســـــــــــــــالع
ة األولى بنیابة جنوب ـــــــة من الدرجـــــــــــوكیًال للنیاب  عبد الرحیم مؤمن حسن القذافي  159

  ةــــــطرابلس االبتدائی
ة األولى بمحكمة بني ولید ـــــــــــن الدرجـــــًا مـــــــقاضی  مصطفى ضو اشتیوي  160

  ةـــــــــــــــدائیـــــاالبت
ة األولى بنیابة المرج ــــن الدرجـــــة مـــــًال للنیابـــــوكی  فهمي محمود عثمان الزین  161

  ةـــــــــــــــــدائیـــــاالبت
  فرع بنغازيمحامیًا من الدرجة األولى بإدارة القضایا   غالیة موسى اعبید عبد الحفیظ  162
ة األولى بإدارة المحاماة العامة ــــًا من الدرجـــــمحامی  الفیتوري الحبیب الفیتوري  163

  ةـــــــــــــرع الزاویـــــف
ى بنیابة الخمس ــــة من الدرجة األولـــــًال للنیابــــــوكی  محمد حسن علي یحي  164

  ةـــــــــــــــــــدائیـــــــاالبت
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  )7(مادة 
یرقـــى الســـادة القضـــاة مـــن الدرجـــة الثالثـــة ومـــن یمـــاثلهم فـــي الدرجـــة مـــن 
أعضــاء الهیئــات القضــائیة األخــرى اآلتیــة اســماؤهم إلــى الدرجــة المبینــة قــرین 

  -اسم كل منهم:
  مكان العمل  االسم  ت

ة بإدارة المحاماة ـــة الثانیــــــــًا من الدرجــــــمحامی  فوزیة فرج خمیس محمد    1
  مة فرع البیضاءالعا

ة بإدارة المحاماة ـــة الثانیــــــــًا من الدرجــــــمحامی  یوسف انبیة الصید حسن  2
  العامة فرع طرابلس

ن الدرجة الثانیة بنیابة اجدابیا ــة مـــــوكیًال للنیاب  علي محمد عوض عبد الصادق  3
  ةــــــــــــــــــدائیــــــــــــــاالبت

ة بإدارة القضایا ـــة الثانیـــــدرجـــن الـــــــــمحامیًا م   الكوني كعالخدیجة عبداهللا  4
  رع طرابلســـــف

ة بإدارة القضایا ـــة الثانیـــــدرجـــن الـــــــــمحامیًا م  فوزیة عبداهللا حسین المجبري  5
  بنغازيرع ـــــف

اة ــــإدارة المحامــــــة بـــــیًا من الدرجة الثانیـمحام  سحر إبراهیم السنوسي امنینة  6
  العامة فرع بنغازي

ة بإدارة المحاماة ـــة الثانیــــــــًا من الدرجــــــمحامی  عبدالسالم محمد الجنیدي  7
  العامة فرع سبها

ة بإدارة القضایا ـــة الثانیـــــدرجـــن الـــــــــمحامیًا م  حنان محمد عوض سعید  8
  درنــــةرع ـــــف

وكیًال للنیابة من الدرجة الثانیة بمكتب المحامي   امحمد أحمد عبد الصمد حسن  9
  العام الخمس 

ة بإدارة القضایا ـــة الثانیـــــدرجـــن الـــــــــمحامیًا م  عائشة امحمد إسماعیل الوحیشي  10
  بنغازيرع ـــــف

لثانیة بنیابة الخمس ن الدرجة اـة مــــوكیًال للنیاب  محمد عبدالسالم حسین محمد لحیو  11
  ةـــــــــــــــدائیـــــاالبت
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وكیًال للنیابة من الدرجة الثانیة بمكتب المحامي   المكي حسن أحمد التونسي  12
  ام الخمســــــالع

ة الثانیة بنیابة جنوب ــــــــوكیًال للنیابة من الدرج  محمد امحمد محمد شادي  13
  طرابلس االبتدائیة

بنیابة شرق  یةالثانة من الدرجة ـــــوكیًال للنیاب  سلیم الشنبیلي صالح فتح اهللا  14
  مصراتة االبتدائیة

ة بإدارة القضایا ـــة الثانیـــــدرجـــن الـــــــــمحامیًا م  محمد محمد حفاف هعلی  15
  رابلســـــرع طـــــف

بنیابة ترهونة ة الثانیة ــــة من الدرجــــوكیًال للنیاب  سلیمان أحمد سعید سویسي  16
  ةـــــــــــــــــدائیـــــاالبت

ة من الدرجة الثانیة بنیابة جنوب ـــــــوكیًال للنیاب  صالح فتحي علي الدرسي  17
  ةــــبنغازي االبتدائی

ة بنیابة غرب ـــــة الثانیـــــوكیًال للنیابة من الدرج  عبدالسالم علي امحمد األحول  18
  ةـــمصراتة االبتدائی

ة بإدارة المحاماة ــــــة الثانیــــــــمحامیًا من الدرج  سعدة عبداهللا المهدي الهمالي  19
  العامة مكتب ترهونة

ة بنیابة زلیتن ـــة الثانیــــــوكیًال للنیابة من الدرج  عادل شعبان خلیفة الطرلي  20
  ةــــــــــــــــــــــاالبتدائی

ة الثانیة بنیابة جنوب ــــن الدرجـــ للنیابة موكیالً   عمران الشتیوي سعید أبو شهیوة  21
  طرابلس االبتدائیة

ة غرب ــــــة بنیابـــــوكیًال للنیابة من الدرجة الثانی  مفتاح محمد امحمد الرحیل  22
  مصراتة االبتدائیة

ا ــــإدارة القضایـــــة بــة الثانیــــــــمحامیًا من الدرج  نجوى بشیر علي سالم الجبو  23
  فرع طرابلس

ة بإدارة القضایا ـــة الثانیـــــدرجـــن الـــــــــمحامیًا م  ابتسام علي عبدالسالم المرادي  24
  رع طرابلســـــف

العجیالت وكیًال للنیابة من الدرجة الثانیة بنیابة   عز الدین ارحومة علي عمر  25
  ةـیــــــــــاالبتدائ
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الد ــــــة میــــــد أبو شعفــــعبد الحمی  26
  دـــــــعبدالصم

الخمس ة من الدرجة الثانیة بنیابة ـــوكیًال للنیاب
  ةــــــــــــــــدائیـــــــاالبت

ة من الدرجة الثانیة بنیابة بني ولید ــوكیًال للنیاب  وار احتیوشقضعبد الرحمن   27
  ةـــــــــــــــاالبتدائی

إدارة المحاماة ــة بــــــــدرجة الثانیــــــــمحامیًا من ال  فاطمة جمعة محمد العمامي  28
  العامة فرع بنغازي 

اة ــــــــإدارة المحامــــــــــمحامیًا من الدرجة الثانیة ب  مصطفى مفتاح علي اعبید  29
  العامة فرع طرابلس

  باحث قانوني ثان بإدارة القانون  عبد المنعم شعبان علي مروان  30
ة بنیابة شرق ــة الثانیــــــــوكیًال للنیابة من الدرج  بیةفضیلة الصادق مفتاح ان  31

  طرابلس االبتدائیة
ة الثانیة بنیابة شرق ــة من الدرجــــًال للنیابــــوكی  فتحي جمعة محمد التونسي  32

  مصراتة االبتدائیة
لقضایا ة بإدارة اـــة الثانیـــــدرجـــن الـــــــــمحامیًا م  فوزیة صالح المدني صالح  33

  رع طرابلســـــف
ة بإدارة القضایا ـــة الثانیـــــدرجـــن الـــــــــمحامیًا م  كوثر سالم محمد الثموني  34

  رع طرابلســـــف
وكیًال للنیابة من الدرجة الثانیة بمكتب المحامي   محمد المبروك الطیب محمد  35

  العام غریان
ة الثانیة بنیابة جنوب ــــة من الدرجــــوكیًال للنیاب  میرفت المهدي سالم المدني  36

  طرابلس االبتدائیة
ة الثانیة بنیابة شرق ــــــة من الدرجـــــوكیًال للنیاب  موسى عبداهللا عبد ربه العقیلي  37

  بنغازي االبتدائیة
ة بإدارة القضایا ـــة الثانیـــــدرجـــن الـــــــــمحامیًا م  أسماء حسن محمد البكوش  38

  رع طرابلســـــف
ة بإدارة القضایا ـــة الثانیـــــدرجـــن الـــــــــمحامیًا م  أمل سلیم مفتاح الزلیتني  39

  بنغازيرع ـــــف



  38رقم الصفحة                                                                    )  1دد (ـــالع
  

ة الثانیة بنیابة ترهونة ــة من الدرجـــــوكیًال للنیاب  فتحي عمار محمد عبداهللا  40
  ةــــــــــــــدائیـــــاالبت

ة من الدرجة الثانیة بنیابة السواني ــــیًال للنیابوك  لیلى المختار موسى غنیة  41
  ةــــــــــــــــــاالبتدائی

ة شرق ــــــة بمحكمــــــدرجة الثانیـــــــقاضیًا من ال  منیة مفتاح علي القیلوشي  42
  طرابلس االبتدائیة

اني ة بنیابة السو ــــوكیًال للنیابة من الدرجة الثانی  مسعود علي خلیفة الحبیشي  43
  ةـــــــــــــــــدائیـــــاالبت

ة من الدرجة الثانیة بنیابة المرج ـــــــوكیًال للنیاب  مفتاح فتحي عبد القادر أبو بكر  44
  ةــــــــــــــــــدائیـــــــــــــــــاالبت

ا ة بإدارة القضایـــة الثانیـــــدرجـــن الـــــــــمحامیًا م  نجاة محمد عمر أبو كتیف  45
  رع طرابلســـــف

ة بإدارة المحاماة ــــــة الثانیــــــًا من الدرجـــــمحامی  نادیة الشارف میالد الجنان  46
  ة ــــــــــــــــــــالعام

ة بإدارة القضایا ـــة الثانیـــــدرجـــن الـــــــــمحامیًا م  رحمة أبكورة عبداهللا الحاج  47
  سبهارع ـــــف

ة بإدارة القضایا ـــة الثانیـــــدرجـــن الـــــــــمحامیًا م  لي السموعيربیعة محمد ع  48
  رع طرابلســـــف

ة بإدارة القضایا ـــة الثانیـــــدرجـــن الـــــــــمحامیًا م  ابتسام سالم محمد عون  49
  رع طرابلســـــف

ة بإدارة المحاماة ــــــــــة الثانیــــــمحامیًا من الدرج  زینب حسین منصور أبو سنینة  50
  العامة فرع طرابلس

ة بإدارة القضایا ـــة الثانیـــــدرجـــن الـــــــــمحامیًا م  إیناس أبو الخیر ضو سعداهللا  51
  رع طرابلســـــف

ة بإدارة القضایا ـــة الثانیـــــدرجـــن الـــــــــمحامیًا م  إبتسام المبروك امحمد أبو شهیوة  52
  بلسرع طراـــــف

محامیًا من الدرجة الثانیة بإدارة المحاماة   شریفة عبدالكریم محمد عبدالكریم  53
  العامة فرع البیضاء
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ة الثانیة بنیابة الخمس ــوكیًال للنیابة من الدرج  منصور سعد عتیق دقلف  54
  ةــــــــــــــــدائیــــــــــــاالبت

ة من الدرجة الثانیة بنیابة جنوب ــــــــــوكیًال للنیاب  فیروز المهدي محمد المرابط  55
  بنغازي االبتدائیة

ة بإدارة القضایا ـــة الثانیـــــدرجـــن الـــــــــمحامیًا م  نادیة أحمد حسین حرب  56
  رع طرابلســـــف

ة الثانیة بنیابة ترهونة ـــــــوكیًال للنیابة من الدرج  مفتاح محمد الالفي سالم  57
  ةـــــــــــــــــــــــاالبتدائی

ة بإدارة القضایا ـــة الثانیـــــدرجـــن الـــــــــمحامیًا م  رانیا عبداهللا محمد شعماش  58
  رع طرابلســـــف

ة الثانیة بنیابة جنوب ـــة من الدرجـــــوكیًال للنیاب  مریم علي المبروك الورفلي  59
  بنغازي االبتدائیة

اة ــــإدارة المحامــــــة بــــــمن الدرجة الثانی محامیاً   نورا معمر سعد إبراهیم  60
  العامة فرع طرابلس

ة بإدارة القضایا ـــة الثانیـــــدرجـــن الـــــــــمحامیًا م  إبتسام عمر سعد امساعد  61
  رع طرابلســـــف

ق ة شرــــــة بنیابــــوكیًال للنیابة من الدرجة الثانی  أبو عجیلة جمعة مازق النعمي  62
  طرابلس االبتدائیة

إدارة المحاماة ــــة بــــــة الثانیـــــــمحامیًا من الدرج  إیمان رمضان محمد المصراتي  63
  العامة فرع طرابلس

ة شرق ــــة بنیابــــــة الثانیـوكیًال للنیابة من الدرج  خالد محمد محمد اعبید  64
  ةـــــمصراتة االبتدائی

درجة الثانیة بنیابة الزاویة ـــــة من الــــوكیًال للنیاب  يربیعة صالح عمر المصرات  65
  ةـــــــــدائیــــــاالبت

ة الثانیة بإدارة المحاماة ـــن الدرجـــــًا مـــــــمحامی  زینب محمد أحمد السائح  66
  العامة مكتب ترهونة 

ة بإدارة القضایا ـــة الثانیـــــدرجـــن الـــــــــمحامیًا م  زینب امحمد محمد اإلمام  67
  رع طرابلســـــف
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اة ــــة بإدارة المحامــــــة الثانیـــــمحامیًا من الدرج  فاطمة محمد أبو جعفر نصر  68
  العامة فرع طرابلس

ة زلیتن ــــــة بنیابــــوكیًال للنیابة من الدرجة الثانی  محمد عبداهللا إبراهیم الساحلي  69
  ةــــــــــــــدائیـــاالبت

ة بنیابة شرق ــــة من الدرجة الثانیــــوكیًال للنیاب  محمد علي محمد أبو عون  70
  مصراتة االبتدائیة

إدارة المحاماة ـــة بــــــــــــــمحامیًا من الدرجة الثانی  محمد البهلول رمضان القاضي  71
  العامة فرع غریان

ة بإدارة القضایا ـــة الثانیـــــدرجـــلن اـــــــــمحامیًا م  نجاة التهامي عبداهللا الدویبي  72
  رع طرابلســـــف

ة بإدارة القضایا ـــة الثانیـــــدرجـــن الـــــــــمحامیًا م  هدى بشیر أحمد العجیلي  73
  رع طرابلســـــف

ة بإدارة المحاماة ـــــــة الثانیـــــًا من الدرجـــــمحامی  وداد عیسى سلیمان بن زریبة  74
  كتب تاجوراءالعامة م

ة بإدارة القضایا ـــة الثانیـــــدرجـــن الـــــــــمحامیًا م  فضیلة امحمد محمد البوزیدي  75
  رع طرابلســـــف

ة بإدارة المحاماة ــة الثانیـــــــــــًا من الدرجیـــمحام  فتحیة أبو القاسم امحمد السعداوي  76
  العامة فرع الزاویة

ة الزاویة ـــة بنیابـــــوكیًال للنیابة من الدرجة الثانی  المهدي محمد سالم یحى  77
  ةـــــــــــــــــــدائیـــــــاالبت

ة من الدرجة الثانیة بنیابة غرب ــــــــــــوكیًال للنیاب  إبراهیم سالم اشتیوي الشبیلي  78
  ةـــــمصراتة االبتدائی

ة بإدارة القضایا ـــة الثانیـــــدرجـــن الـــــــــمحامیًا م  حنان علي إبراهیم الطشاني  79
  بنغازيرع ـــــف

ة بإدارة المحاماة ــــــــــة الثانیــــــمحامیًا من الدرج  خیریة علي عبدالكریم العقوري  80
  العامة فرع بنغازي

ة بإدارة المحاماة ـــــــة الثانیــــــــمحامیًا من الدرج  زهرة مسعود أبو صاع العیدودي  81
  مة فرع الزاویةالعا



  41رقم الصفحة                                                                    )  1دد (ـــالع
  

سهام عبدالعاطي عبدالسالم بن   82
  موسى

إدارة المحاماة ــــة الثانیة بــــــًا من الدرجـــــمحامی
  العامة فرع طرابلس

ة بمحكمة شمال ــــــــــــــة الثانیـــــــقاضیًا من الدرج  سمیة محمد بشیر الولد  83
  طرابلس االبتدائیة

ة بإدارة المحاماة ـــــــــة الثانیــــــمحامیًا من الدرج  فلغة صباح عبدالسالم امحمد أبو  84
  العامة فرع طرابلس

ة بنیابة الخمس ـــــوكیًال للنیابة من الدرجة الثانی  عبد الرؤوف فرج النوري الطیب  85
  ةــــــــــــــــدائیـــاالبت

ة بإدارة القضایا ـــالثانیة ـــــدرجـــن الـــــــــمحامیًا م  عبیر علي أحمد الزنتاني  86
  رع طرابلســـــف

ة بإدارة القضایا ـــة الثانیـــــدرجـــن الـــــــــمحامیًا م  عازة عبداهللا عیسى صالح  87
  بنغازيرع ـــــف

ة نیابة ـــــة بنیابــــــوكیًال للنیابة من الدرجة الثانی  عبدالمنعم أحمد محمد النمصي  88
  جادو االبتدائیة

ة بإدارة القضایا ـــة الثانیـــــدرجـــن الـــــــــمحامیًا م  یمة منصور إبراهیم دیابفه  89
  رع طرابلســـــف

ة بإدارة القضایا ـــة الثانیـــــدرجـــن الـــــــــمحامیًا م  مبروكة صالح محمد بیوض   90
  رع طرابلســـــف

رجة الثانیة بنیابة الخمس ة من الدــــوكیًال للنیاب  محمد معمر سالم الكریوي  91
  ةـــــــــــــــــــــاالبتدائی

اة ـــة بإدارة المحامــــــة الثانیــــــمحامیًا من الدرج  نرجس فوزي الصید فرحات  92
  العامة فرع طرابلس

اء ــوكیًال للنیابة من الدرجة الثانیة بنیابة البیض  حسین فرج حسین عبدالكریم السرار  93
  ةـــــــــاالبتدائی

رق ـــــة شــــــــة بمحكمـــیقاضیًا من الدرجة الثان  أبوسیف محمد أبوسیف عبداللطیف  94
  طرابلس االبتدائیة

ة بإدارة المحاماة ــــــــــــة الثانیــــــمحامیًا من الدرج  إبتسام محمد بشیر عطیة  95
  العامة فرع طرابلس
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إدارة المحاماة ــــة الثانیة بــــــن الدرجًا مـــــمحامی  بیه سالم مفتاح البوزیدي  96
  العامة فرع طرابلس

ة بإدارة القضایا ـــة الثانیـــــدرجـــن الـــــــــمحامیًا م  خلود عبدالباقي عبداهللا الغزاوي  97
  رع طرابلســـــف

ة إدارة المحاماــــة الثانیة بــــــًا من الدرجـــــمحامی  ربیعة رجب عاشور البریجي  98
  العامة فرع طرابلس

ة بمحكمة شمال ـــــــــــة الثانیــــــن الدرجــًا مـــیقاض  سهام جمعة سالم العامري  99
  طرابلس االبتدائیة

ة بإدارة القضایا ـــة الثانیـــــدرجـــن الـــــــــمحامیًا م  سمیرة علي عون عون  100
  رع طرابلســـــف

ة بإدارة القضایا ـــة الثانیـــــدرجـــن الـــــــــحامیًا مم  عواطف أحمد الهاشمي الطروق  101
  رع طرابلســـــف

ة الثانیة بنیابة شرق ـــن الدرجـــة مـــــوكیًال للنیاب  عمر محمد مفتاح المحجوب  102
  طرابلس االبتدائیة

رة القضایا ة بإداـــة الثانیـــــدرجـــن الـــــــــمحامیًا م  عادل مصباح أحمد الفرادي  103
  زلیتنرع ـــــف

ة بإدارة القضایا ـــة الثانیـــــدرجـــن الـــــــــمحامیًا م  فتحیة محمد مهذب  104
  جادورع ـــــف

ة بإدارة القضایا ـــة الثانیـــــدرجـــن الـــــــــمحامیًا م  لیلى محمد میالد عبدالواحد  105
  رع طرابلســـــف

إدارة المحاماة ـــــة بـــــــة الثانیــــمحامیًا من الدرج  آمنة محمد فرج القدار  106
  العامة فرع طرابلس

ة بإدارة القضایا ـــة الثانیـــــدرجـــن الـــــــــمحامیًا م  إنتصار سعد محمد عثمان  107
  رع طرابلســـــف

دارة القضایا ة بإـــة الثانیـــــدرجـــن الـــــــــمحامیًا م  حسین مفتاح منصور أحمید  108
  رع طرابلســـــف

ة بإدارة القضایا ـــة الثانیـــــدرجـــن الـــــــــمحامیًا م  حنان بشیر أحمد الجرنازي  109
  رع طرابلســـــف
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ة بإدارة القضایا ـــة الثانیـــــدرجـــن الـــــــــمحامیًا م  حنان صالح سویدان سویدان  110
  رع طرابلســـــف

ة جادو ــــــة الثانیة بمحكمـــــن الدرجــــــًا مـــــقاضی  رج خلف اهللا فرجخلف اهللا ف  111
  ةــــــــــــــــاالبتدائی

ة الثانیة بإدارة المحاماة ـــــــــــــــــمحامیًا من الدرج  رجاء عوض علي محمد  112
  العامة فرع بنغازي

إدارة المحاماة ـــــة بـــــــــــــمحامیًا من الدرجة الثانی  فتحیة خلیفة أحمد عثمان  113
  العامة فرع الزاویة

اة ــــــة بإدارة المحامـــــــــــمحامیًا من الدرجة الثانی  فریحة محمد سعید امحمد  114
  العامة فرع البیضاء

ة بإدارة القضایا ـــة الثانیـــــدرجـــن الـــــــــمحامیًا م  فریحة بوسیف المهدي الحداد  115
  بنغازيرع ـــــف

ن الدرجة الثانیة بنیابة شرق ـــــة مــــــوكیًال للنیاب  فتحیة ارحومة مصطفى الغول  116
  بنغازي االبتدائیة

ة بإدارة القضایا ـــة الثانیـــــدرجـــن الـــــــــمحامیًا م  ناجي الهادي علي امحمد  117
  رع طرابلســـــف

للنیابة من الدرجة الثانیة بنیابة العجیالت وكیًال   نورالدین امحمد سالم الموسى  118
  ةــــــــــــــاالبتدائی

ة بإدارة المحاماة ــــة الثانیـــــــــــــمحامیًا من الدرج  نجیة عبدالحفیظ منصور دعیب  119
  العامة فرع طرابلس

حاماة إدارة المـــة بـــــــة الثانیــــــــمحامیًا من الدرج  هند عابد محمد المغربي  120
  العامة فرع بنغازي

ة بنیابة زلیتن ــــة الثانیـــــوكیًال للنیابة من الدرج  أبو بكر عثمان علي الصابري  121
  ةــــــدائیــــاالبت

ة بإدارة القضایا ـــة الثانیـــــدرجـــن الـــــــــمحامیًا م  أماني فرج منصور المجبري  122
  رع طرابلســـــف

ة من الدرجة الثانیة بنیابة الخمس ـــوكیًال للنیاب  مد اهویديعادل میالد امح  123
  ةــــــــــاالبتدائی
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ة بإدارة المحاماة ـــــــــة الثانیــــــمحامیًا من الدرج  حواء العازم محمد عمر الضراري  124
  العامة مكتب ترهونة

اة ــــــــــــإدارة المحامــــــمحامیًا من الدرجة الثانیة ب  حمیدة بلعید إبراهیم الغزیوي  125
  العامة فرع طرابلس

ة بإدارة القضایا ـــة الثانیـــــدرجـــن الـــــــــمحامیًا م  حمیدة عبدالرزاق عبدالسالم ضو  126
  بنغازيرع ـــــف

ة بإدارة القضایا ـــة الثانیـــــدرجـــن الـــــــــمحامیًا م  سمیة عبداهللا مفتاح علي  127
  ابلسرع طر ـــــف

وسي ــــد السنـــــان عبدالحمیـــــسلیم  128
  خــــــالشام

ة بإدارة المحاماة ـــة الثانیــــــن الدرجـــــًا مـــمحامی
  العامة مكتب المرج

اة ـــــإدارة المحامـــــــة بــــمحامیًا من الدرجة الثانی  سهام علي إبراهیم كانون  129
  العامة فرع بنغازي

ة بإدارة القضایا ـــة الثانیـــــدرجـــن الـــــــــمحامیًا م  وق عبدالعزیز األشهبفدوى فار   130
  بنغازيرع ـــــف

ة بإدارة المحاماة ــــــــــة الثانیـــــمحامیًا من الدرج  فتحیة محمد رجب المرابط  131
  العامة فرع بنغازي

ا فرع ـــــــدارة القضایمحامیًا من الدرجة الثانیة بإ  نوریة سعد مجید الغزالي  132
  الجبل األخضر

اة ــــــــة بإدارة المحامــــــمحامیًا من الدرجة الثانی  لبنى محمود محمد عبداهللا  133
  العامة فرع بنغازي

ة بإدارة القضایا فرع ـــــمحامیًا من الدرجة الثانی  أمال حسین عبدالرزاق الفقي  134
  الجبل األخضر

اة ــة بإدارة المحامــــــة الثانیـــــــمحامیًا من الدرج  عبدالجلیل هاجر محمد عبداهللا  135
  العامة فرع طرابلس

رع ــــــمحامیًا من الدرجة الثانیة بإدارة القضایا ف  أسماء سعد امراجع محمد عبداهللا  136
  الجبل األخضر

اة ــة المحامة بإدار ـــــــة الثانیــــــمحامیًا من الدرج  حمیدة نصر ارحومة سوید  137
  العامة فرع الزاویة
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وكیًال للنیابة من الدرجة الثانیة بنیابة السواني   خالد علي مسعود اوحیدة  138
  ةــــــــــــــــــاالبتدائی

اة ــــة الثانیة بإدارة المحامـــــــــــــمحامیًا من الدرج  راضیة الفیتوري رمضان سلهوب  139
  العامة فرع طرابلس

ة بإدارة القضایا ـــة الثانیـــــدرجـــن الـــــــــمحامیًا م  مر امحمد الفاندي رقیة ع  140
  رع طرابلســـــف

ة بإدارة المحاماة ــــة الثانیــــــًا من الدرجـــــمحامی  رجعة آدم إبراهیم  141
  العامة فرع بنغازي

إدارة ـــــان بـــــي ثـــــــــنو ــــــــــانــــــــث قـــاحـــــــب  رقیة علي سعد الدهماني  142
  ونــــــــــــــــالقان

ة بمحكمة غریان ــــــة الثانیــــًا من الدرجـــــقاضی  سالم علي محمد احمیدة  143
  ةــــــــــــــــــــــــاالبتدائی

ة الثانیة بنیابة غریان ــــــوكیًال للنیابة من الدرج  مصطفى علي صالح بركة  144
  ةـــــــــــــــــــــــــیاالبتدائ

ة الثانیة بنیابة شمال ـــــــوكیًال للنیابة من الدرج  محمد أبو حمیرة الصویعي  145
  ةــــــــــطرابلس االبتدائی

ة بإدارة القضایا ـــة الثانیـــــدرجـــن الـــــــــمحامیًا م  نجاة مصباح حامد أبو سرویل  146
  رع طرابلســـــف

ة بإدارة القضایا ـــة الثانیـــــدرجـــن الـــــــــمحامیًا م  ي امحمد غومةیوسف عل  147
  رع طرابلســـــف

اة ـــــة بإدارة المحامـــــــة الثانیــــمحامیًا من الدرج  ابتسام محمد عامر العدولي  148
  العامة فرع الزاویة

ة بإدارة القضایا ـــة الثانیـــــدرجـــن الـــــــــمحامیًا م  انتصار إدریس محمد عبداهللا  149
  بنغازيرع ـــــف

ة الثانیة بنیابة جنوب ــــة من الدرجــــــوكیًال للنیاب  انتصار محمد إبراهیم اسویكر  150
  بنغازي االبتدائیة

ة الثانیة بنیابة الزاویة ــــــــوكیًال للنیابة من الدرج  إبراهیم أحمد إبراهیم شلفوح   151
  ةـــــــــــــــــــــاالبتدائی
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ة الثانیة بنیابة شمال ـــــة من الدرجـــــوكیًال للنیاب  أحالم الطیب المبروك الجراري  152
  بنغازي االبتدائیة

ة بإدارة القضایا ـــة الثانیـــــدرجـــن الـــــــــمحامیًا م  زكیة محمد میالد سالم  153
  رع طرابلســـــف

اة ــــة الثانیة بإدارة المحامـــــــــــــمحامیًا من الدرج  يسمیرة محمد سالم الغریان  154
  الزاویةالعامة فرع 

اة ــــة الثانیة بإدارة المحامـــــــــــــمحامیًا من الدرج  سلوى عبدالبدیع مصطفى الماجري   155
  العامة فرع طرابلس

اة ــــة الثانیة بإدارة المحامـــــــــــــمحامیًا من الدرج  سلیمة محمد عبد الحفیظ البوسیفي  156
  العامة فرع طرابلس

وكیًال للنیابة من الدرجة الثانیة بمكتب المحامي   عمار مفتاح عمار بن سلیمان  157
  العام مصراتة

اة ــــة الثانیة بإدارة المحامـــــــــــــمحامیًا من الدرج  مریم اشتیوي ارحومة الورفلي  158
  بنغازيالعامة فرع 

ة من الدرجة الثانیة بنیابة العجیالت ـوكیًال للنیاب  سف سعید علي الصابريیو   159
  ةـــــــــــــــــاالبتدائی

ة الثانیة بنیابة الزاویة ـــة من الدرجـــوكیًال للنیاب  أسعد محمد أحمد المسعودي  160
  ةـــــــاالبتدائی

ة الثانیة بنیابة غرب ــــة من الدرجـــــوكیًال للنیاب  أحمد الهادي رمضان محمد  161
  مصراتة االبتدائیة

ة بإدارة القضایا ـــة الثانیـــــدرجـــن الـــــــــمحامیًا م  الساعدي مختار ارحومة بن قطنش  162
  زلیتنرع ـــــف

اة ــــة الثانیة بإدارة المحامـــــــــــــمحامیًا من الدرج  أمال مراد محمود الفاخري  163
  يبنغاز العامة فرع 

إدارة المحاماة ــــــة بــــــة الثانیــــــمحامیًا من الدرج  ثریا رمضان مخلص امبارك  164
  العامة مكتب العجیالت

ة بإدارة القضایا ـــة الثانیـــــدرجـــن الـــــــــمحامیًا م  حنان سعد عمر عبد المولى  165
  رع طرابلســـــف
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اة ـــــة بإدارة المحامـــــــة الثانیــــجمحامیًا من الدر   رضوى ساسي الفرجاني  166
  زوارة مكتبالعامة 

إدارة القضایا ــــــــة بـــة الثانیــــــــمحامیًا من الدرج  سهام علي محمد عبدالقادر  167
  رع بنغازيــــف

اة ـــــة بإدارة المحامـــــــة الثانیــــمحامیًا من الدرج  سهیر صالح محمد رجب  168
  هونع العامة فر 

اة ـــــة بإدارة المحامـــــــة الثانیــــمحامیًا من الدرج  عفاف عبدالسالم علي أبوصره  169
  العجیالت مكتبالعامة 

اة ـــــة بإدارة المحامـــــــة الثانیــــمحامیًا من الدرج  هیم بشیر الملیطيانجالء إبر   170
  طرابلسالعامة فرع 

ًال للنیابة من الدرجة الثانیة بنیابة جنوب ــــــــكیو   یونس عبدالنبي جمعة البحري  171
  طرابلس االبتدائیة

إدارة القضایا ــــــــة بـــة الثانیــــــــمحامیًا من الدرج  فتحیة السنوسي محمد اسحیم  172
  رع بنغازيــــف

القضایا  إدارةــــــــة بـــة الثانیــــــــمحامیًا من الدرج  انتصار یونس محمد امعیزیق  173
  الجبل االخضررع ــــف

اة ـــــة بإدارة المحامـــــــة الثانیــــمحامیًا من الدرج  خالد محمد علي الصید  174
  الزاویةالعامة فرع 

اة ـــــة بإدارة المحامـــــــة الثانیــــمحامیًا من الدرج  بدریة نصر عبدو محمد  175
  طرابلسالعامة فرع 

إدارة القضایا ــــــــة بـــة الثانیــــــــمحامیًا من الدرج  و زریبة صالح أب سهیر منصور  176
  طرابلسرع ــــف

اة ـــــة بإدارة المحامـــــــة الثانیــــمحامیًا من الدرج  رمضان موسى محمد حسني  177
  مصراتةالعامة فرع 

بة العجیالت وكیًال للنیابة من الدرجة الثانیة بنیا  عبداهللا عیاد عبداهللا ارحومة  178
  ةـــــــــــــاالبتدائی

اة ـــــة بإدارة المحامـــــــة الثانیــــمحامیًا من الدرج  رانیة ریاض أنور شنیب  179
  بنغازيالعامة فرع 
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إدارة القضایا ــــــــة بـــة الثانیــــــــمحامیًا من الدرج  فاطمة منصور محمد المبروك  180
  طرابلسرع ــــف

ة الثانیة بنیابة جنوب ـــــــــوكیًال للنیابة من الدرج  محمد المصري زهرة عمر  181
  بنغازي االبتدائیة

اة ـــــة بإدارة المحامـــــــة الثانیــــمحامیًا من الدرج  لیلى میالد محمد تاته  182
  طرابلسالعامة فرع 

إدارة القضایا ــــــــة بـــة الثانیــــــــمحامیًا من الدرج  مریم رمضان محمد أحمد  183
  طرابلسرع ــــف

اة ـــــة بإدارة المحامـــــــة الثانیــــمحامیًا من الدرج  سعاد أحمد عمر الدویبي  184
  طرابلسالعامة فرع 

اة ـــــة بإدارة المحامـــــــة الثانیــــمحامیًا من الدرج  عادل أحمد محمد بن زائد  185
  الزاویةالعامة فرع 

إدارة القضایا ــــــــة بـــة الثانیــــــــمحامیًا من الدرج  داهللا بن محمودمحمد علي عب  186
  زلیتنرع ــــف

ة الثانیة بمحكمة الزنتان ـــــن الدرجـــــیًا مـــــقاض  عبد السمیع الطاهر مصطفى الكامل  187
  ةــــــــــــــــاالبتدائی

ة ــــــــة بنیابـــــــة الثانیـــن الدرجـــــوكیًال للنیابة م  مصطفى سالم عمران المرادي  188
  الخمس االبتدائیة

اة ـــــة بإدارة المحامـــــــة الثانیــــمحامیًا من الدرج  منیرة المصري مسعود هاشم  189
  طرابلسالعامة فرع 

رق ـــــــوكیًال للنیابة من الدرجة الثانیة بنیابة ش  كاملة محمد عبداهللا حمد  190
  تدائیةبنغازي االب

اة ـــــة بإدارة المحامـــــــة الثانیــــمحامیًا من الدرج  نعیمة علي عبدالسالم المرغني  191
  طرابلسالعامة فرع 

وكیًال للنیابة من الدرجة الثانیة بنیابة السواني   نوال مصباح میالد أبو غمجة  192
  ةـــــــــاالبتدائی

ة من الدرجة الثانیة بنیابة اجدابیا ـــــ للنیابوكیالً   دــــــرج حمـــــــم فــــــمری  193
  ةــــــــــــــاالبتدائی
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اة ـــــة بإدارة المحامـــــــة الثانیــــمحامیًا من الدرج  سعودهدى حسین سالم بن   194
  طرابلسالعامة فرع 

دارة القضایا إــــــــة بـــة الثانیــــــــمحامیًا من الدرج  وفاء بن عروس منصور الورفلي  195
  بنغازيرع ــــف

اة ـــــة بإدارة المحامـــــــة الثانیــــمحامیًا من الدرج  نجاة علي أبو شناف العریبي  196
  بنغازيالعامة فرع 

اة ـــــة بإدارة المحامـــــــة الثانیــــمحامیًا من الدرج  نرجس خلیفة سالم األربش  197
  العجیالت مكتبالعامة 

إدارة القضایا ــــــــة بـــة الثانیــــــــمحامیًا من الدرج  اهیم محمد الترهونيأسامة إبر   198
  طرابلسرع ــــف

إدارة القضایا ــــــــة بـــة الثانیــــــــمحامیًا من الدرج  أمال جمعة ارحومة المبروك  199
  الزاویةرع ــــف

اة ـــــة بإدارة المحامـــــــنیة الثاــــمحامیًا من الدرج  أمال سعید عبداهللا الفالح  200
  طرابلسالعامة فرع 

اة ـــــة بإدارة المحامـــــــة الثانیــــمحامیًا من الدرج  جمیلة محمد مفتاح إدریس  201
  طرابلسالعامة فرع 

إدارة القضایا ــــــــة بـــة الثانیــــــــمحامیًا من الدرج  آسیا مسعود محمد شحیمة  202
  طرابلسرع ــــف

ة من الدرجة الثانیة بنیابة السواني ــوكیًال للنیاب  ریاض نصر عبدالسالم الطیف  203
  ةــــــــــاالبتدائی

إدارة القضایا ــــــــة بـــة الثانیــــــــمحامیًا من الدرج  أمیمة الصدیق علي نصر الحراري  204
  طرابلسرع ــــف

إدارة القضایا ــــــــة بـــة الثانیــــــــلدرجمحامیًا من ا  سعاد عبدالرزاق رمضان السعیطي  205
  بنغازيرع ــــف

اة ـــــة بإدارة المحامـــــــة الثانیــــمحامیًا من الدرج  سمیرة المبروك ضو أبو قدیرة  206
  طرابلسالعامة فرع 

اة ـــــة بإدارة المحامـــــــة الثانیــــمحامیًا من الدرج  سعاد عبداهللا زاید الكادیكي  207
  بنغازيالعامة فرع 
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اة ـــــة بإدارة المحامـــــــة الثانیــــمحامیًا من الدرج  سلوى مصطفى موسى الشهیبي  208
  بنغازيالعامة فرع 

ة ــــــاح خلیفـــــــــــم مصبـــــدالحكیـــــعب  209
  أبو عجیلة

اة ـــــة بإدارة المحامـــــــة الثانیــــمحامیًا من الدرج
  الزاویةفرع  العامة

اة ـــــة بإدارة المحامـــــــة الثانیــــمحامیًا من الدرج  فائزة سالم مصباح البسكري  210
  مكتب العجیالتالعامة 

اة ـــــة بإدارة المحامـــــــة الثانیــــمحامیًا من الدرج  فاطمة عمران صالح العبدلي  211
  بنغازيالعامة فرع 

ة بنیابة الزاویة ــــــــوكیًال للنیابة من الدرجة الثانی  یسىأبو بكر الهادي عمر بن ع  212
  ةــــــــــــــــــــــاالبتدائی

ة الثانیة بنیابة شمال ـــــــــــوكیًال للنیابة من الدرج  المختار علي أحمد أبو قرین  213
  ةـــــطرابلس االبتدائی

ة الثانیة بنیابة الزاویة ـــدرجــــالوكیًال للنیابة من   الصادق محمد عبد الرحمن ارحومة  214
  ةــــــــــــــــــــــاالبتدائی

اة ـــــة بإدارة المحامـــــــة الثانیــــمحامیًا من الدرج  ألفت محمد امحمد أبورویس  215
  بنغازي العامة فرع

وكیًال للنیابة من الدرجة الثانیة بمكتب المحامي   بشیر حسن محمد الدریوي  216
  ام الخمســــالع

اة ـــــة بإدارة المحامـــــــة الثانیــــمحامیًا من الدرج  حمیدة علي محمد البكوش  217
  مكتب هونالعامة 

إدارة القضایا ــــــــة بـــة الثانیــــــــمحامیًا من الدرج  سناء مفتاح علي اصمیدة  218
  الجبل االخضررع ــــف

اة ـــــة بإدارة المحامـــــــة الثانیــــلدرجمحامیًا من ا  سعده عمر خلیفة مفتاح  219
  مكتب هونالعامة 

ة جنوب ــــة بمحكمـــــــة الثانیـــــًا من الدرجـــقاضی  عبداهللا أبو عجیلة مازق النعمي  220
  طرابلس االبتدائیة

 اةـــــة بإدارة المحامـــــــة الثانیــــمحامیًا من الدرج  نجالء عمر اوحیدة دربال  221
  مكتب العجیالتالعامة 
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ة الثانیة بنیابة شمال ـــــــوكیًال للنیابة من الدرج  أحمد عبدالسالم علي المنصوري  222
  طرابلس االبتدائیة

اة ـــــة بإدارة المحامـــــــة الثانیــــمحامیًا من الدرج  آمنة عبداهللا عبدالحمید الحبوش  223
  الجبل االخضرالعامة فرع 

اة ـــــة بإدارة المحامـــــــة الثانیــــمحامیًا من الدرج  بروك عاشور الغریانيأسماء الم  224
  بنغازيالعامة فرع 

إدارة القضایا ــــــــة بـــة الثانیــــــــمحامیًا من الدرج  سعاد جمعة محمد یونس  225
  بنغازيرع ــــف

ة بنیابة العجیالت ًال للنیابة من الدرجة الثانیـوكی  غزالة علي خلیفة التراس  226
  ةــــــــــدائیـــاالبت

إدارة القضایا ــــــــة بـــة الثانیــــــــمحامیًا من الدرج  فتحیة منصور سالم األسود  227
  الزاویةرع ــــف

اة ـــــة بإدارة المحامـــــــة الثانیــــمحامیًا من الدرج  فریحة مفتاح الشركسي  228
  بنغازيالعامة فرع 

اة ـــــة بإدارة المحامـــــــة الثانیــــمحامیًا من الدرج  لة عیسى محمد العرفيكام  229
  بنغازيالعامة فرع 

اة ـــــة بإدارة المحامـــــــة الثانیــــمحامیًا من الدرج  كاملة حسین محمد مكائیل الجویر  230
  البیضاءالعامة فرع 

اة ـــــة بإدارة المحامـــــــة الثانیــــمحامیًا من الدرج  نوریة امحمد علي البدري  231
  بنغازيالعامة فرع 

اة ـــــة بإدارة المحامـــــــة الثانیــــمحامیًا من الدرج  ابتسام علي الصالحین الطشاني  232
  بنغازيالعامة فرع 

وكیًال للنیابة من الدرجة الثانیة بمكتب المحامي   جالل سعید مصطفى القروي  233
  العام طرابلس

اة ـــــة بإدارة المحامـــــــة الثانیــــمحامیًا من الدرج  جبران عبدالسالم محمد جبران  234
  مصراتةالعامة فرع 

إدارة القضایا ــــــــة بـــة الثانیــــــــمحامیًا من الدرج  صباح سالم علي الزوام   235
  طرابلسرع ــــف
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اة ـــــة بإدارة المحامـــــــة الثانیــــجمحامیًا من الدر   المبروكالزوام عبداهللا فوزیة   236
  مكتب ترهونةالعامة 

اة ـــــة بإدارة المحامـــــــة الثانیــــمحامیًا من الدرج  صباح محمد سعید محمد   237
  بنغازيالعامة فرع 

إدارة القضایا ــــــــة بـــة الثانیــــــــمحامیًا من الدرج  فاطمة ارحومة محمد الزویر  238
  طرابلسرع ــــف

اة ـــــة بإدارة المحامـــــــة الثانیــــمحامیًا من الدرج  هدى عمر عبداهللا قویدر  239
  بنغازيالعامة فرع 

إدارة القضایا ــــــــة بـــة الثانیــــــــمحامیًا من الدرج  هدى موسى عبدالمجید عبدالغني  240
  الجبل االخضررع ــــف

إدارة القضایا ــــــــة بـــة الثانیــــــــامیًا من الدرجمح  وداد الهادي ارحومة  241
  بنغازيرع ــــف

ا فرع ـــــمحامیًا من الدرجة الثانیة بإدارة القضای  ابتسام امراجع عبدالرزاق العبیدي  242
  الجبل األخضر

اة ـــــمة بإدارة المحاـــــــة الثانیــــمحامیًا من الدرج  أمینة عبدالهادي أبوبكر الغول  243
  طرابلسالعامة فرع 

 ا ـــى بإدارة القضایـــة األولــدرجــــن الـًا مـــــامیــــمح  حنان امحمد محمد اطلوبة  244
  بنغازيفرع 

اة ـــــة بإدارة المحامـــــــة الثانیــــمحامیًا من الدرج  رباب أحمد عبداهللا عمر الحمودي  245
  مكتب العجیالتالعامة 

اة ـــــة بإدارة المحامـــــــة الثانیــــمحامیًا من الدرج  تاح سعد محمدفاطمة مف  246
  بنغازيالعامة فرع 

إدارة القضایا ــــــــة بـــة الثانیــــــــمحامیًا من الدرج  أمینة عبد الحمید محمد الهوني  247
  بنغازيرع ــــف

إدارة القضایا ــــــــة بـــة الثانیــــــــمحامیًا من الدرج  أسماء صالح رجب میلود  248
  بنغازيرع ــــف

اة ـــــة بإدارة المحامـــــــة الثانیــــمحامیًا من الدرج  اهاللة محمد بالحسن حمد العبار  249
  بنغازيالعامة فرع 
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اة ـــــة بإدارة المحامـــــــة الثانیــــمحامیًا من الدرج  حنان علي سالم زغیل  250
  مكتب العجیالتالعامة 

اة ـــــة بإدارة المحامـــــــة الثانیــــمحامیًا من الدرج  زینة صالح امحمد القجدار  251
  طرابلسالعامة فرع 

إدارة القضایا ــــــــة بـــة الثانیــــــــمحامیًا من الدرج  سمیة عمر علي الحنیش  252
  الزاویةرع ــــف

ة بمحكمة شرق ـــــــــة الثانیـــــجًا من الدر ـــــقاضی  عاشور معمر عاشور الجابري  253
  طرابلس االبتدائیة

اة ـــــة بإدارة المحامـــــــة الثانیــــمحامیًا من الدرج  العالیة محمد سعید العسكري  254
  مكتب العجیالتالعامة 

إدارة القضایا ــــــــة بـــة الثانیــــــــمحامیًا من الدرج  أحالم علي الصالحین الطشاني  255
  بنغازيرع ــــف

اة ـــــة بإدارة المحامـــــــة الثانیــــمحامیًا من الدرج  جمیلة أبو عجیلة أبو بكر  256
  البیضاءالعامة فرع 

إدارة القضایا ــــــــة بـــة الثانیــــــــمحامیًا من الدرج  سناء صالح عبدالونیس عطیة  257
  بنغازيرع ــــف

اة ـــــة بإدارة المحامـــــــة الثانیــــمحامیًا من الدرج  یظشعلة ارحیم الشریف عبدالحف  258
  بنغازيالعامة فرع 

إدارة القضایا ــــــــة بـــة الثانیــــــــمحامیًا من الدرج  نوارة محمد بن علي العوامي  259
  بنغازيرع ــــف

اة ـــــالمحام ة بإدارةـــــــة الثانیــــمحامیًا من الدرج  عبدالحكیم المختار ساسي  260
  طرابلسالعامة فرع 

اة ـــــة بإدارة المحامـــــــة الثانیــــمحامیًا من الدرج  نجاح عبداهللا موسى صالح  261
  البیضاءالعامة فرع 

وكیًال للنیابة من الدرجة الثانیة بنیابة العجیالت   جمعة بشیر محمد العالقي  262
  ةـــــــــــــــاالبتدائی

اة ـــــة بإدارة المحامـــــــة الثانیــــمحامیًا من الدرج  حمد المدنيتهاني فرج   263
  بنغازيالعامة فرع 
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اة ـــــة بإدارة المحامـــــــة الثانیــــمحامیًا من الدرج  عزیزة مفتاح السنوسي القداري  264
  بنغازيالعامة فرع 

اة ـــــة بإدارة المحامـــــــانیة الثــــمحامیًا من الدرج  البغدادي رمضان الطاهر الكالبي  265
  الزاویةالعامة فرع 

م عبدالمولى ـــــــــاء عبدالرحیــــــأسم  266
  وريــــــالمنص

اة ـــــة بإدارة المحامـــــــة الثانیــــمحامیًا من الدرج
  الجبل االخضرالعامة فرع 

ة نالوت ـــة بمحكمـــــة الثانیـــــًا من الدرجـــــقاضی  عمر عبد القادر إبراهیم عبداهللا  267
  ةــــــاالبتدائی

ة الخمس ــة بمحكمــــة الثانیـــــن الدرجـــقاضیًا م  مصطفى امحمد أحمد الصرارعي  268
  ةــــــــــــــــــاالبتدائی

ن الدرجة الثانیة بنیابة بني ولید ــوكیًال للنیابة م  الشارف الوحیشي مفتاح أبو دینة  269
  ةــــــــــــــاالبتدائی

ة من الدرجة الثانیة بنیابة الجفرة ــــــوكیًال للنیاب  علي إسماعیل عبدالرحمن عبداهللا  270
  ةـــــــــاالبتدائی

ة شمال ــــــــة بمحكمـــــدرجة الثانیـــــقاضیًا من ال  یوسف محمد محمد غومة  271
  طرابلس االبتدائیة

إدارة القضایا ــــــــة بـــة الثانیــــــــامیًا من الدرجمح  أسماء أبو بكر محمد الفرجاني  272
  طرابلسرع ــــف

اة ـــــة بإدارة المحامـــــــة الثانیــــمحامیًا من الدرج  عادل میالد علي األشهب  273
  مصراتةالعامة فرع 

اة ـــــمة بإدارة المحاـــــــة الثانیــــمحامیًا من الدرج  فاطمة مصطفى أحمد الساقزلي  274
  مكتب تاجوراءالعامة 

اة ـــــة بإدارة المحامـــــــة الثانیــــمحامیًا من الدرج  عبدالفتاح محمد عمران كریم  275
  مكتب زلیتنالعامة 

اة ـــــة بإدارة المحامـــــــة الثانیــــمحامیًا من الدرج  وداد محمد طاهر إبراهیم  276
  مكتب المرجالعامة 

اة ـــــة بإدارة المحامـــــــة الثانیــــمحامیًا من الدرج  كر عریف أسماء أبو ب  277
  فرع البیضاءالعامة 
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  )8مادة (
یرقى السـیدان المحامیـان بـإدارة المحامـاة العامـة اآلتـي ذكرهمـا إلـى الدرجـة 

  -المبینة قرین اسم كل منهما:
  مكان العمل  االسم  ت

ة الثالثة بإدارة المحاماة العامة ـــــجمحامیًا من الدر   منى محمد علي عبداللطیف  1
  مكتب تاجوراء

ة الثالثة بإدارة المحاماة العامة ـــــــــمحامیًا من الدرج  صالح الدین یوسف عمر بوخزام  2
  فرع سبها

  )9مادة (
ـــب األقدمیـــة بالنســـبة ألعضـــاء  ـــب األســـماء بهـــذا القـــرار بترتی ال یخـــل ترتی

  الهیئات القضائیة المذكورین فیه.
  )10ادة (م

یعمـــل بهـــذا القـــرار مـــن تـــاریخ صـــدوره، وعلـــى الجهـــات المختصـــة تنفیـــذه، 
  وینشر في الجریدة الرسمیة.

  الس األعلى للقضاء
  ه. 1439/ محرم/ 14صدر في: 
  م.2017/ أكتوبر/ 04الموافق: 
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  قرار الس األعلى للقضاء
  م.2017) لسنة 85رقم (

  بشأن نقل أعضاء باهليئات القضائية
لس األعلى للقضاءا  

 بعد االطالع على اإلعالن الدستوري المؤقت وتعدیالته. -
 نظام القضاء، وتعدیالته.م بشأن 2006) لسنة 6وعلى القانون رقم ( -
 م.  بشأن إدارة القضایا. 1971) لسنة  87وعلى القانون رقم (  -
م.  بإنشــــاء إدارة المحامــــاة  1981) لســــنة  4وعلــــى القــــانون رقــــم (  -

 عدیالته.وت ،العامة
 م. بإنشاء إدارة القانون. 1992) لسنة  6وعلى القانون رقم (  -
ـــات  - ـــى الهیئ ـــیس إدارة التفتـــیش عل ـــى مـــا عرضـــه الســـید/ رئ ـــاًء عل وبن

 م.2017/ 10/ 1المؤرخ في  1674القضائیة بموجب كتابه 
وعلـى مـا تداولـه المجلـس األعلـى للقضـاء فـي اجتماعـه العـادي الثالـث  -

/ 10/ 02ه. الموافــق 1439/ محــرم/ 12 خبتــاریم. 2017عشــر لســنة 
 م.2017

 قــرر
  )1مادة (

السادة أعضـاء الهیئـات القضـائیة الـواردة أسـماؤهم فیمـا بعـد إلـى القضـاء، 
  -ویعین كل منهم بالمحكمة قرین اسمه:

  اجلهة املنقول إليها  االسم  ت
  أبو عجیلة محمد الشیباني   1

  الرئیس بإدارة القضایا فرع طرابلس
  محكمة استئناف طرابلسرئیسًا ب

  خلیفة باكیر علي الغولة  2
  الرئیس بإدارة القضایا فرع غریان

  رئیسًا بمحكمة استئناف غریان

  عبدالرحمن محمد مصطفى شمیلة  3
  الرئیس بإدارة القضایا

  رئیسًا بمحكمة استئناف طرابلس
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  روك الحناشيــــــاح المبـــــــود مصبـــمیل  4
  الرئیس بإدارة القانون

  رئیسًا بمحكمة استئناف غریان

  ة سالمـــــة عیسى خلیفـــــــــــــــــــــخلیف  5
  الرئیس بإدارة القانون

  رئیسًا بمحكمة استئناف طرابلس

  محمد محمود عبدالسالم الهصیك  6
  الرئیس بإدارة القضایا فرع المرقب

  رئیسًا بمحكمة استئناف الخمس

  عبدالباسط علي هدیة فكعول  7
  س بإدارة القانونالرئی

  رئیسًا بمحكمة استئناف طرابلس

  عبدالحمید محمد سالم بالخیر  8
  محامي عام (أ) بمكتب النائب العام

  رئیسًا بمحكمة استئناف طرابلس

  علي محمد عبداهللا األمین  9
  محامي عام (أ) بمكتب النائب العام

  رئیسًا بمحكمة استئناف طرابلس

  عبد الوهاب میلود الواعر  10
ام (أ) بمكتب المحامي العام ـــــــحامي عم

  ةـــــــــــــــالزاوی

  رئیسًا بمحكمة استئناف طرابلس

  خالد المختار الصادق عویدات  11
  الرئیس بإدارة المحاماة العامة

  رئیسًا بمحكمة استئناف سبها

  شعبان علي سالم األجنف  12
  الوكیل بفرع إدارة المحاماة العامة زلیتن

  كمة استئناف مصراتةوكیًال بمح

  ار ــــــــدالغفــــــــر عبــــــــــــوبكـــــة أبـــــــــــــكریم  13
  يــــــــــــالمنف

ة ــــاة العامــــــــــــالوكیل بفرع إدارة المحام
  ازيـــــــــــــبنغ

  وكیًال بمحكمة استئناف بنغازي

  أحمد الصغیر القاضي  14
  قضایا غریانالمستشار بفرع إدارة ال

  مستشارًا بمحكمة استئناف غریان

  فتحي سالم كریم سالم  15
ال طرابلس ـــــــــــرئیس النیابة بنیابة شم

  االبتدائیة

  مستشارًا بمحكمة استئناف طرابلس
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  علي محمد إبراهیم أبوراس  16
ي العام ـــــة بمكتب المحامـــــرئیس النیاب

  طرابلس

  بلسمستشارًا بمحكمة استئناف طرا

  عمران محمد علي كشیب  17
  المستشار بإدارة القانون

  مستشارًا بمحكمة استئناف سبها

  موسى بكار عادلإخالص   18
ى بمكتب ــــــنائب النیابة من الدرجة األول

  المحامي العام بنغازي

  رئیسًا بمحكمة شرق بنغازي االبتدائیة

  فاطمة أحمد البشیر الحاج  19
دارة المحاماة المحامي من الفئة (ب) بإ

  العامة مكتب السواني

  رئیسًا بمحكمة السواني االبتدائیة

  علي الناجي عمر عامر  20
المحامي من الفئة (ب) بمكتب المحامي 

  العام المرج

  رئیسًا بمحكمة المرج االبتدائیة

  محمد یوسف محمد بعیو  21
ة ــــــنائب النیابة من الدرجة األولى بنیاب

  ةغرب مصراتة االبتدائی

  رئیسًا بمحكمة غرب مصراتة االبتدائیة

  عبدالعالي محمد عبد السالم  22
اعد (أ) بإدارة القضایا ـــــالمستشار المس

  فرع بنغازي

  رئیسًا بمحكمة شرق بنغازي االبتدائیة

  جمال علي محمد أبوراوي  23
ة الثانیة بمكتب ــــنائب النیابة من الدرج
  المحامي العام البیضاء

  مة البیضاء االبتدائیةوكیًال بمحك

  حلیمة الصید علي آدم  24
ة بنیابة ـــــــنائب النیابة من الدرجة الثانی

  السواني االبتدائیة

  وكیًال بمحكمة السواني االبتدائیة

  زقیةعبدالسالم محمد رجب أبو   25
رع إدارة ـــــة (ج) بفــــــــالمحامي من الفئ

  المحاماة العامة الخمس

  رق طرابلس االبتدائیةوكیًال بمحكمة ش
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  أبوبكر الشتیوي اضویلة العماري  26
رع إدارة ـــــــــة (ج) بفــــــالمحامي من الفئ

  المحاماة العامة مصراتة

  وكیًال بمحكمة شرق مصراتة االبتدائیة

  رجب الزوام محمد العماري  27
ة ـــــــنائب النیابة من الدرجة الثانیة بنیاب

  الخمس االبتدائیة
  

   بمحكمة شرق طرابلس االبتدائیةوكیالً 

  حسین أبوالقاسم صالح المجدوب  28
ة ـــــــنائب النیابة من الدرجة الثانیة بنیاب

  شمال طرابلس االبتدائیة

  وكیًال بمحكمة جنوب طرابلس االبتدائیة

  عبد الباسط جمعة المهدي بن عمر  29
ة بإدارة ـــــــــــــــالمحامي من الدرجة الثانی

  ماة العامة فرع مصراتةالمحا

ة الخمس ـــــقاضیًا من الدرجة الثانیة بمحكم
  ةـــــــاالبتدائی

  جبریل أحمد علي المجبري  30
ة ـــــــنائب النیابة من الدرجة الثانیة بنیاب

  اجدابیا االبتدائیة

  وكیًال بمحكمة اجدابیا االبتدائیة

  ناصر أحمد سالم زكري  31
ة ـــــــولى بنیابوكیل النیابة من الدرجة األ 
  جنوب طرابلس االبتدائیة 

ة األولى بمحكمة جنوب ــــــقاضیًا من الدرج
  طرابلس االبتدائیة

  عبداهللا محمد البشیر بادي  32
ة بنیابة ـــــــنائب النیابة من الدرجة الثانی

  غرب مصراتة االبتدائیة

  وكیًال بمحكمة شرق مصراتة االبتدائیة

  رمضان مفتاح سعدون مفتاح  33
رع إدارة ـــــالمحامي من الدرجة األولى بف

  المحاماة العامة مصراتة

ى بمحكمة شرق ــــــــقاضیًا من الدرجة األول
  مصراتة االبتدائیة

  عبدالمجید قاسم عبدالمجید  34
رع إدارة ــــــالمحامي من الدرجة األولى بف

  القضایا سرت

ت ة سر ــــــــقاضیًا من الدرجة األولى بمحكم
  ةــــــــاالبتدائی
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  إبراهیم محمد خلیفة مسیلخ  35
المحامي من الدرجة األولى بفرع إدارة 

  القضایا سرت

ة سرت ــــــقاضیًا من الدرجة األولى بمحكم
  ةـــــــــــاالبتدائی

  صالح عبداهللا عبدالسالم المسالتي  36
ة ـــــوكیل النیابة من الدرجة األولى بنیاب

  دائیةشمال طرابلس االبت

ال ـــــــقاضیًا من الدرجة األولى بمحكمة شم
  طرابلس االبتدائیة

  عمر الشریف سلیمان عبدالحمید  37
ة ـــــوكیل النیابة من الدرجة األولى بنیاب

  شمال بنغازي االبتدائیة

رق ـــــــقاضیًا من الدرجة األولى بمحكمة ش
  بنغازي االبتدائیة

  وردة علي الشریدي  38
ة ـــــة من الدرجة الثانیة بنیابوكیل النیاب

  السواني االبتدائیة

قاضیًا من الدرجة الثانیة بمحكمة السواني 
  ةـــــــاالبتدائی

  حامد امحمد جمعة اشقاق  39
ة ـــــــوكیل النیابة من الدرجة األولى بنیاب

  سرت االبتدائیة

ة سرت ـــــة األولى بمحكمــــــقاضیًا من الدرج
  ةـــــــــاالبتدائی

  أبو عجیلة ونیس محمد هاشم  40
ة ــــــــوكیل نیابة من الدرجة الثانیة بنیاب

  سرت االبتدائیة

ة بمحكمة سرت ـــة الثانیــــــــقاضیًا من الدرج
  ةـــــــــــــــاالبتدائی

  سالم محمد سوف الجین جبودة  41
ة ــــــوكیل النیابة من الدرجة األولى بنیاب

  الزاویة االبتدائیة

ة األولى بمحكمة الزاویة ــــــقاضیًا من الدرج
  ةــــــــــــــاالبتدائی

  أبو بكر سلیمان محمد علي  42
ة بإدارة ــــــــــــــالمحامي من الدرجة الثانی

  المحاماة العامة مكتب هون

ة الثانیة بمحكمة الجفرة ــــــقاضیًا من الدرج
  ةــــــــــاالبتدائی

  الشائبي موسى رمضان محمد  43
ة بنیابة ـــــــوكیل النیابة من الدرجة الثانی

  السواني االبتدائیة

السواني ة بمحكمة ــــقاضیًا من الدرجة الثانی
  ةـــــــاالبتدائی

  حمزة الفرجاني علي أحمد  44
ة بنیابة ــــــوكیل النیابة من الدرجة الثانی

  جنوب طرابلس االبتدائیة

 شمالنیة بمحكمة ة الثاــــــقاضیًا من الدرج
  ةــــــاالبتدائیطرابلس 
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  ولید عقیلة صالح الورفلي  45
ة ــــــوكیل النیابة من الدرجة الثانیة بنیاب

  جنوب بنغازي االبتدائیة

شمال ة بمحكمة ـــــــقاضیًا من الدرجة الثانی
  االبتدائیة بنغازي

  فرج معمر علي المهدوي  46
ة ــــــابة الثانیة بنیوكیل النیابة من الدرج

   ئیةزلیتن االبتدا

 زلیتنة بمحكمة ــــــــقاضیًا من الدرجة الثانی
  ةــــــــــــــــاالبتدائی

  عبدالرحمن ظافر أحمد المدني  47
ة ـــــانیة بنیابوكیل النیابة من الدرجة الث

  ئیةغرب مصراتة االبتدا

غرب ة الثانیة بمحكمة ـــــــــقاضیًا من الدرج
  ئیةاالبتدا مصراتة

  حنان مسعود علي طالب  48
ة بإدارة ــــــــــــــــالمحامي من الدرجة الثانی

  المحاماة العامة مكتب تاجوراء

شرق ة بمحكمة ـــــــــقاضیًا من الدرجة الثانی
  االبتدائیةطرابلس 

  أبوالقاسم محمد خلیفة سرب  49
ة بإدارة ـــــــة الثانیــــــــــالمحامي من الدرج

  العامة مكتب الجمیل  المحاماة

العجیالت قاضیًا من الدرجة الثانیة بمحكمة 
  ةـــــــــــــاالبتدائی

  عبدالعزیز البهلول الشتیوي أحمد  50
ة ــــى بنیابـــــوكیل النیابة من الدرجة األول

  السواني االبتدائیة

ة األولى بمحكمة الزهراء ـــــــقاضیًا من الدرج
  ةـــــــــــــــــاالبتدائی

  نوري احفیظ المبروك عثمان  51
ة ـــــــوكیل النیابة من الدرجة الثانیة بنیاب

  العجیالت االبتدائیة

 العجیالتة الثانیة بمحكمة ـقاضیًا من الدرج
  ةـــــــــــــــــــــاالبتدائی

  محمود جمعة الهادي أبوبكر  52
ة الثانیة بنیابة ـــن الدرجــــــوكیل النیابة م

  لس االبتدائیةشرق طراب

شمال ة بمحكمة ــــــــقاضیًا من الدرجة الثانی
  االبتدائیة طرابلس

  إبراهیم جاد اهللا حامد مسعود  53
ة بنیابة ــــــــوكیل النیابة من الدرجة الثانی

  المرج االبتدائیة

 المرجة ـــــــقاضیًا من الدرجة الثانیة بمحكم
  ةـــــــــــــــــــــــــــاالبتدائی

  معمر امحمد عمر السریتي  54
ة بإدارة ـــــــة الثانیـــــــــالمحامي من الدرج

  المحاماة العامة مكتب بني ولید

بني ولید  ة الثانیة بمحكمةــاضیًا من الدرجق
 ةــــــــاالبتدائی
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  صالح محمد یونس  55
ة بنیابة ــــــــوكیل النیابة من الدرجة الثانی

  السواني االبتدائیة

 السوانيمن الدرجة الثانیة بمحكمة  قاضیاً 
 ةـــــــاالبتدائی

  نجاح صالح األوجلي منصور  56
ة ـــــوكیل النیابة من الدرجة الثانیة بنیاب

  اجدابیا االبتدائیة

 جدابیاة الثانیة بمحكمة اــــمن الدرج قاضیاً 
 ةـــــــــــــــاالبتدائی

  حسین عبدالعزیز سلیمان  57
ة بنیابة ـــــــلدرجة الثانیوكیل النیابة من ا

  جنوب طرابلس االبتدائیة

شمال ة بمحكمة ــــــقاضیًا من الدرجة الثانی
 االبتدائیة طرابلس

  عبدالقادر قاسم محمد باعیسي  58
إدارة ـــــــة بـــــــالمحامي من الدرجة الثانی

  المحاماة العامة مكتب نالوت

 نالوتة الثانیة بمحكمة ـــــــقاضیًا من الدرج
 ةـــــــــــاالبتدائی

  أیمن أحمد إبراهیم المالطي  59
ة بنیابة ــــــوكیل النیابة من الدرجة الثانی

  العجیالت االبتدائیة 

 العجیالتقاضیًا من الدرجة الثانیة بمحكمة 
 ةـــــــــــــاالبتدائی

  أحمد عبدالحمید حمد  60
رع إدارة ـــــالمحامي من الدرجة الثانیة بف

  ضایا الجبل األخضرالق

 البیضاءة الثانیة بمحكمة ــــقاضیًا من الدرج
 ةــــــــــــــاالبتدائی

  عبدالرزاق نصیب حسین  61
ة بإدارة ــــــــــــالمحامي من الدرجة الثانی

  المحاماة العامة مكتب طبرق

 طبرقة الثانیة بمحكمة ــــــــقاضیًا من الدرج
 ةــــــــــــــــاالبتدائی

  خالد علي أحمد القویضي  62
إدارة ــــــــــالمحامي من الدرجة الثانیة ب
  المحاماة العامة فرع مصراتة

شرق ة بمحكمة ـــــة الثانیــــــقاضیًا من الدرج
 االبتدائیة مصراتة

  عائشة امحمد األجنف الورشفاني  63
إدارة ـــــــــة بــــــــالمحامي من الدرجة الثانی

  ة فرع طرابلسالمحاماة العام

الزهراء ة الثانیة بمحكمة ـــــقاضیًا من الدرج
 ةـــــــــــــــــــاالبتدائی

  سم المشلفحاحاتم ارحومة بلق  64
ة ـــــــوكیل النیابة من الدرجة الثانیة بنیاب

  الزاویة االبتدائیة

 الزاویةة الثانیة بمحكمة ــــــــاضیًا من الدرجق
 ةــــــــاالبتدائی
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  نان مفتاح عمر الكیشعد  65
ة بإدارة ــــــــــة الثانیــــــالمحامي من الدرج

  المحاماة العامة فرع طرابلس

شمال ة الثانیة بمحكمة ــــــقاضیًا من الدرج
 االبتدائیةطرابلس 

  عبدالسالم مفتاح عمر خالد  66
ة الثانیة بنیابة ــــــــوكیل النیابة من الدرج

  شرق طرابلس االبتدائیة

شرق ة بمحكمة ـــــــــضیًا من الدرجة الثانیقا
 االبتدائیةطرابلس 

  عبدالرزاق عبدالرحیم الصبیحي  67
ة ــــــوكیل النیابة من الدرجة الثانیة بنیاب

  جنوب بنغازي االبتدائیة

شمال ة ـــــــــقاضیًا من الدرجة الثانیة بمحكم
 االبتدائیةبنغازي 

  إبراهیم محمد المبروك إبراهیم  68
ة ـــــــبنیابوكیل النیابة من الدرجة الثانیة 

   الزهراء االبتدائیة

زهراء ــــــالقاضیًا من الدرجة الثانیة بمحكمة 
 ةــــــــــــــــــاالبتدائی

  الشقمان میلودزینب سعد   69
إدارة ــــــــة بـــــــالمحامي من الدرجة الثانی

  المحاماة العامة فرع طرابلس 

 الزهراءة الثانیة بمحكمة ــــــــدرجقاضیًا من ال
 ةـــــــــــــــاالبتدائی

  علي سعد محمد الغزوي  70
ة بنیابة ــــة الثانیــــوكیل النیابة من الدرج

  جنوب طرابلس االبتدائیة

شمال ة الثانیة بمحكمة ـــــــــقاضیًا من الدرج
 االبتدائیة طرابلس

  میالد فتحي سالم  71
ة ـــــــــلدرجة الثانیة بنیابوكیل النیابة من ا

  المرج االبتدائیة

 المرجة بمحكمة ــــــقاضیًا من الدرجة الثانی
 ةـــــــــــــاالبتدائی

  سالم محمد سالم أبو خزام  72
ة ـــــــوكیل النیابة من الدرجة الثانیة بنیاب

  سبها االبتدائیة

سبها ة الثانیة بمحكمة ــــــــــقاضیًا من الدرج
 ةـــــــــــــــدائیاالبت

  علي فرج علي الفقیه  73
مكتب بة ـــــــــنائب نیابة من الدرجة الثانی

  المحامي العام مصراتة

 وكیًال بمحكمة غرب مصراتة االبتدائیة

  الناجي عبدالهادي ماضي  74
ة بإدارة ــــــــــــة الثانیــــــالمحامي من الدرج

  المحاماة العامة فرع البیضاء

 البیضاءة الثانیة بمحكمة ــــمن الدرج قاضیاً 
 ةـــــــــــــاالبتدائی
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  صالح محمد حمد سعید  75
ة بإدارة ــــــة الثانیــــــــالمحامي من الدرج

  المحاماة العامة فرع البیضاء

اء ــالبیضقاضیًا من الدرجة الثانیة بمحكمة 
 ةــــــــــــــــــــاالبتدائی

  دخالد محمد محمد اعبی  76
ة الثانیة بنیابة ــــــوكیل النیابة من الدرج

  شرق مصراتة االبتدائیة

شرق ة ـــــــقاضیًا من الدرجة الثانیة بمحكم
 االبتدائیةمصراتة 

  وداد عیسى زریبة  77
إدارة ــــــة بـــــــــــالمحامي من الدرجة الثانی

  المحاماة العامة مكتب تاجوراء

رق ـــشة ــــكمقاضیًا من الدرجة الثانیة بمح
 االبتدائیة طرابلس

  عمر محمد مفتاح المحجوي  78
ة ــــــوكیل النیابة من الدرجة الثانیة بنیاب

  شرق طرابلس االبتدائیة

جنوب ة بمحكمة ـــــــقاضیًا من الدرجة الثانی
 االبتدائیة طرابلس

  ناجي الهادي علي امحمد  79
 رع إدارةــــــالمحامي من الدرجة الثانیة بف

  القضایا الزاویة

 الزاویةة الثانیة بمحكمة ـــــقاضیًا من الدرج
 ةــــــــــــــاالبتدائی

  أحمد الهادي رمضان محمد  80
نیابة بة ــــــــوكیل النیابة من الدرجة الثانی

  غرب مصراتة االبتدائیة

غرب ة الثانیة بمحكمة ــــــــــقاضیًا من الدرج
 االبتدائیة مصراتة

  حمد علي الصیدخالد م  81
إدارة ـــــة بـــــــــالمحامي من الدرجة الثانی

  المحاماة العامة مكتب الجمیل

لعجیالت قاضیًا من الدرجة الثانیة بمحكمة ا
 ةــــــــــاالبتدائی

  رمضان موسى محمد حسني  82
ة بإدارة ـــــــــة الثانیــــــــالمحامي من الدرج

  المحاماة العامة فرع مصراتة

شرق ة الثانیة بمحكمة ـــــــیًا من الدرجقاض
 االبتدائیةمصراتة 

  عبداهللا عیاد عبداهللا ارحومة  83
ة بنیابة ـــــــوكیل النیابة من الدرجة الثانی

  العجیالت االبتدائیة

 العجیالتة بمحكمة ـقاضیًا من الدرجة الثانی
 ةــــــــاالبتدائی

  مریم فرج حمد  84
ة بنیابة ـــــــــالثانیوكیل النیابة من الدرجة 

  اجدابیا االبتدائیة

اجدابیا ة الثانیة بمحكمة ـــــقاضیًا من الدرج
 ةــــــــاالبتدائی
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  أبوبكر الهادي عمر بن عیسى  85
ة ــــــوكیل النیابة من الدرجة الثانیة بنیاب

  الزاویة االبتدائیة

الزاویة قاضیًا من الدرجة الثانیة بمحكمة 
 ةـــــــــــــــاالبتدائی

  عبدالحكیم المختار سعید ساسي  86
ة بإدارة ــــــــــــة الثانیــــــالمحامي من الدرج

  المحاماة العامة فرع طرابلس

جنوب قاضیًا من الدرجة الثانیة بمحكمة 
 االبتدائیةطرابلس 

  البغدادي رمضان الطاهر الكالبي  87
رة إداـــــــــة بــــــــالمحامي من الدرجة الثانی

  المحاماة العامة مكتب الجمیل

 الزاویةقاضیًا من الدرجة الثانیة بمحكمة 
 ةـــــــــــــــــــــاالبتدائی

  الشارف الوحیشي مفتاح أبودینة  88
ة بنیابة ـــــــوكیل النیابة من الدرجة الثانی

  بني ولید االبتدائیة

بني ولید قاضیًا من الدرجة الثانیة بمحكمة 
 ةــــــــــــــــــاالبتدائی

  عبدالرؤوف فرج النوري الطبیب  89
ة بنیابة ـــــــــوكیل النیابة من الدرجة الثانی

  الخمس االبتدائیة

قاضیًا من الدرجة الثانیة بمحكمة الخمس 
 ةـــــــــــــــــــــاالبتدائی

  البدري رجب علي عبدالرحمن  90
ة ــــــــوكیل النیابة من الدرجة الثالثة بنیاب

  شمال طرابلس االبتدائیة

ة غریان ــــقاضیًا من الدرجة الثالثة بمحكم
  ةـــــــــــــــــــــــــاالبتدائی

  مصطفى أبوالقاسم رمضان مكاري  91
ة بنیابة ـــــــــوكیل النیابة من الدرجة الثالث

  غریان االبتدائیة

ة الثالثة بمحكمة غریان ــــقاضیًا من الدرج
  ةــــــــــــــــــــــاالبتدائی

  ةفیصل بشیر الطیب أبوسنی  92
ة بنیابة ـــــــــوكیل النیابة من الدرجة الثالث

  غرب مصراتة

ة غرب ـــــــقاضیًا من الدرجة الثالثة بمحكم
  مصراتة االبتدائیة

  عماد خلیفة محمد النكیب  93
ة بنیابة ـــــــوكیل النیابة من الدرجة الثالث

  شرق طرابلس االبتدائیة

ة شمال ـــــــــقاضیًا من الدرجة الثالثة بمحكم
  طرابلس االبتدائیة

  حسام عمر عبدالخالق الزوي  94
ة بنیابة ـــــــــوكیل النیابة من الدرجة الثالث

  اجدابیا االبتدائیة

دابیا ـــــقاضیًا من الدرجة الثالثة بمحكمة اج
  ةــــــــــــــــــــــاالبتدائی
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  مد عبد العاليسالم البشیر أح  95
ة بنیابة ـــــــوكیل النیابة من الدرجة الثالث

  شرق مصراتة االبتدائیة

ة الثالثة بمحكمة شرق ــــــــــقاضیًا من الدرج
  مصراتة االبتدائیة

  یونس عمر محمد العبید  96
ة بنیابة ـــة الثالثــــــوكیل النیابة من الدرج

  البیضاء االبتدائیة

الثة بمحكمة البیضاء قاضیًا من الدرجة الث
  ةـــــــــاالبتدائی

  حمد عیسى إدریس حمد  97
ة ــــــــوكیل النیابة من الدرجة الثالثة بنیاب

  اجدابیا االبتدائیة

ة الثالثة بمحكمة الكفرة ــــــقاضیًا من الدرج
  ةــــــــــــــــاالبتدائی

  حمدمإسماعیل علي   98
رع إدارة ة بفـــة الثالثــــالمحامي من الدرج

  القضایا زلیتن

قاضیًا من الدرجة الثالثة بمحكمة بني ولید 
  ةــــــــــــاالبتدائی

  عبدالمنعم امحمد سالم الخنجاري  99
ة بنیابة ــــــــوكیل النیابة من الدرجة الثالث

  الزاویة االبتدائیة

ة الثالثة بمحكمة الزاویة ـــــــقاضیًا من الدرج
  ةــــــــــــاالبتدائی

  عبدالفتاح فرج محمد التومي  100
ة بنیابة ــــــــوكیل النیابة من الدرجة الثالث

  بني ولید االبتدائیة

ة الثالثة بمحكمة بني ولید ــقاضیًا من الدرج
  ةــــــــــــــــــــــاالبتدائی

  أحمد علي الهادي الزواوي  101
ة بنیابة ـــــــوكیل النیابة من الدرجة الثالث

  س االبتدائیةشرق طرابل

ة بمحكمة جنوب ــــــــــقاضیًا من الدرجة الثالث
  طرابلس االبتدائیة

  هشام علي سالم بن عمار  102
ة بإدارة ـــــــــــة الثالثــــــالمحامي من الدرج

  المحاماة العامة فرع مصراتة

ة الثالثة بمحكمة غرب ــــــــقاضیًا من الدرج
  مصراتة االبتدائیة

  سید قزیمةمحمد ال  103
ة ــــــوكیل النیابة من الدرجة الثالثة بنیاب

  الزاویة االبتدائیة

ة ــــــــقاضیًا من الدرجة الثالثة بمحكمة الزاوی
  ةـــــــــــاالبتدائی

  صالح محمد محمد خنیس  104
إدارة ــــــــة بــــــــالمحامي من الدرجة الثالث

  المحاماة العامة فرع الخمس

ة شرق ــــــــرجة الثالثة بمحكمقاضیًا من الد
  طرابلس االبتدائیة
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  فیصل علي عبداهللا الجبو  105
ة ــــــوكیل النیابة من الدرجة الثالثة بنیاب

  شرق طرابلس االبتدائیة

ة الثالثة بمحكمة شرق ـــــــــقاضیًا من الدرج
  طرابلس االبتدائیة

  عصام مسعود صالح موسى  106
لثالثة بنیابة وكیل النیابة من الدرجة ا

  نالوت االبتدائیة

ة بمحكمة نالوت ــــــــقاضیًا من الدرجة الثالث
  ةــــــــــــــــــاالبتدائی

  یوسف عبداهللا سعد  107
ة ــــــوكیل النیابة من الدرجة الثالثة بنیاب

  اجدابیا االبتدائیة

ة الكفرة ــــــــــقاضیًا من الدرجة الثالثة بمحكم
  ةــــــــــــــــاالبتدائی

  ونیس المبروك سعد  108
ة بمكتب ـــــــوكیل النیابة من الدرجة الثالث

  المحامي العام البیضاء

ة البیضاء ـــــقاضیًا من الدرجة الثالثة بمحكم
  ةــــــــــــــــــــــــــــاالبتدائی

  سیف النصر محمد مصباح نظافة  109
تب ة الثالثة بمكــــــــــــالمحامي من الدرج

  المحاماة العامة مكتب الجمیل

قاضیًا من الدرجة الثالثة بمحكمة العجیالت 
  ةـــــــــــــــــــــــــاالبتدائی

  )2مادة (
ینقــل الســادة أعضــاء الهیئــات القضــائیة الــواردة أســماؤهم فیمــا بعــد للعمــل 

  -بالنیابة العامة ویحدد عمل كل منهم بالنیابة المبینة قرین اسمه:
  جلهة املنقول إليهاا  االسم  ت

  حسین إبراهیم عمر أبوخزام  1
  الرئیس بمحكمة استئناف سبها

امي العام ــــــمحامیًا عامًا (أ) بمكتب المح
  اـــــــــــــــــــــسبه

  المنتصر ضو عبداهللا بریك  2
  الرئیس بمحكمة استئناف الزاویة

امي العام ــــــــــــمحامیًا عامًا (أ) بمكتب المح
  ةــــــــــــــــــــیالزاو 

  فرج خلیفة إدریس محمد  3
  بمحكمة استئناف البیضاء الوكیل

امي العام ــــــــمحامیًا عامًا (ب) بمكتب المح
  اءـــــــــــالبیض

  شبحسن علي حسن بشا  4
  الرئیس بمحكمة الجفرة االبتدائیة

نائبًا للنیابة من الدرجة األولى بنیابة الجفرة 
  ةــــــــــــــاالبتدائی



  68رقم الصفحة                                                                    )  1دد (ـــالع
  

  إبراهیم محمد محمد الشركسیة  5
ة (ب) بإدارة ــــــالمحامي من الفئ

  المحاماة العامة فرع مصراتة

ى بمكتب ــــــــــة األولــــــنائبًا للنیابة من الدرج
  المحامي العام مصراتة

  مفتاح إدریس هیبة سلیمان  6
ة (ج) بإدارة ــــــــالمحامي من الفئ
  رع البیضاءالمحاماة العامة ف

ة ـــــــــة بنیابـــــــــنائبًا للنیابة من الدرجة الثانی
  البیضاء االبتدائیة

  كمال البهلول محمد القعود  7
  الوكیل بمحكمة غریان االبتدائیة

نائبًا للنیابة من الدرجة الثانیة بنیابة غریان 
  ةــــــــــــــاالبتدائی

  إبراهیم یونس إبراهیم امجاور  8
من الدرجة األولى بإدارة  المحامي

  المحاماة العامة مكتب طبرق

ة األولى بمكتب ـــــــن الدرجـــــوكیًال للنیابة م
  المحامي العام طبرق

  ریاض بركة عمر سالم  9
المحامي من الدرجة الثانیة بإدارة 

  المحاماة العامة فرع طرابلس

ة ــــــة بنیابــــــــوكیًال للنیابة من الدرجة الثانی
  جنوب طرابلس االبتدائیة

  محمد فرج عمر أبو الخیر  10
ة ــــــــة الثانیـــــــالقاضي من الدرج

  حكمة غریان االبتدائیةمب

ة ــــــة بنیابــــــــوكیًال للنیابة من الدرجة الثانی
  غریان االبتدائیة

  علي محمد إبراهیم عبدالدائم  11
المحامي من الدرجة الثانیة بإدارة 

  ة العامة مكتب هونالمحاما

ة ــــــة بنیابــــــــوكیًال للنیابة من الدرجة الثانی
  الجفرة االبتدائیة

  أم كلثوم محمد الطاهر الخالقي  12
المحامي من الدرجة الثانیة بإدارة 

  المحاماة العامة فرع طرابلس

ة ــــــة بنیابــــــــوكیًال للنیابة من الدرجة الثانی
  ئیةجنوب طرابلس االبتدا

  خالد البشیر محمد الحلفاوي  13
ة الثانیة ـــــــن الدرجـــــي مـــــالقاض

  بمحكمة غریان االبتدائیة

 ةــــــة بنیابــــــــوكیًال للنیابة من الدرجة الثانی
  غریان االبتدائیة

  محمود محمد میالد المدني  14
المحامي من الدرجة الثانیة بإدارة 

  ونةالمحاماة العامة مكتب تره

ة ــــــة بنیابــــــــوكیًال للنیابة من الدرجة الثانی
  ترهونة االبتدائیة



  69رقم الصفحة                                                                    )  1دد (ـــالع
  

  عفاف مفتاح أبوالقاسم محمد  15
المحامي من الدرجة الثانیة بإدارة 

  القضایا فرع طرابلس

ة الثانیة بنیابة ـــــــــــــوكیًال للنیابة من الدرج
  جنوب طرابلس االبتدائیة

  رخلیفة عون عمر الجد  16
المحامي من الدرجة الثانیة بإدارة 

  القضایا فرع جادو

ة ـــــــــــوكیًال للنیابة من الدرجة الثانیة بنیاب
  نالوت االبتدائیة

  یوسف انبیه الصید حسن  17
المحامي من الدرجة الثانیة بإدارة 

  المحاماة العامة فرع طرابلس

ابة ة بنیـــــــــــــــوكیًال للنیابة من الدرجة الثانی
  جنوب طرابلس االبتدائیة

  خلیفة عبداهللا سعید المشري  18
ة الثانیة ــــــن الدرجــــــي مــــــالقاض

  بمحكمة نالوت االبتدائیة

ة الثانیة بنیابة ـــــــــــوكیًال للنیابة من الدرج
  نالوت االبتدائیة

  مصطفى مفتاح علي اعبید  19
المحامي من الدرجة الثانیة بإدارة 

  ماة العامة فرع طرابلسالمحا

وكیًال للنیابة من الدرجة الثانیة بنیابة شرق 
  طرابلس االبتدائیة

ار ارحومة بن ـــــــدي مختــــــــالساع  20
  قطنش

المحامي من الدرجة الثانیة بإدارة 
  القضایا فرع زلیتن

وكیًال للنیابة من الدرجة الثانیة بنیابة بني 
  ولید االبتدائیة

  وحیدة محمدأحمد ضي أ  21
ة ــــــــــة الثالثـــــــــالقاضي من الدرج

  بمحكمة بني ولید االبتدائیة

وكیًال للنیابة من الدرجة الثالثة بنیابة بني 
  ولید االبتدائیة

  محمود محمد سالم الفرجاني  22
المحامي من الدرجة الثالثة بإدارة 

  المحاماة العامة فرع مصراتة

الثالثة بنیابة سرت وكیًال للنیابة من الدرجة 
  ةــــــــــــــــــــــاالبتدائی

  عبدالقادر أبوبكر علي حواس  23
المحامي من الدرجة الثالثة بإدارة 

  القضایا فرع سرت

وكیًال للنیابة من الدرجة الثالثة بنیابة سرت 
  ةــــــــــــــــــاالبتدائی

  ور ونیس ضوأبوبكر منص  24
إدارة المحامي من الدرجة الثالثة ب
  المحاماة العامة فرع الخمس

وكیًال للنیابة من الدرجة الثالثة بنیابة سرت 
  ةــــــــــــــــــاالبتدائی
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  عبداهللا سالم الصید یحى  25
المحامي من الدرجة الرابعة بإدارة 

  القضایا فرع الزاویة

امي العام ـــــب المحـــــمساعدًا للنیابة بمكت
  ةـــــــــــــــــــــالزاوی

  منصف محمد أبو فراج  26
محامي من الدرجة الرابعة بإدارة 

  القضایا فرع الجبل األخضر 

  ة بنیابة طبرق االبتدائیةــــــمساعدًا للنیاب

  أحمد عامر میلود أبو حاللة  27
المحامي من الدرجة الرابعة بإدارة 

  القضایا فرع طرابلس

  مساعدًا للنیابة بنیابة السواني االبتدائیة

  امراجع عبدربه حمد قریش  28
المحامي من الدرجة الرابعة بإدارة 

  القضایا فرع بنغازي

وب بنغازي ـــــــــــــة جنــــــمساعدًا للنیابة بنیاب
  ةــــــــــاالبتدائی

  الصدیق الزروق التائب الغناي  29
المحامي من الدرجة الرابعة بإدارة 

  القضایا سرت

  البتدائیةمساعدًا للنیابة بنیابة سرت ا

  سالم صالح سالم اكبیرة  30
المحامي من الدرجة الرابعة بإدارة 

  القضایا فرع بنغازي

ة جنوب بنغازي ـــــة بنیابـــــــــــــمساعدًا للنیاب
  ةـــــــــــــــــــاالبتدائی

  مفتاح عبداهللا حسین مطول  31
المحامي من الدرجة الرابعة بإدارة 

  القضایا فرع البیضاء

  دًا للنیابة بنیابة البیضاء االبتدائیةمساع

  أسامة عثمان سالم العیان  32
المحامي من الدرجة الرابعة بإدارة 

  المحاماة العامة مكتب زلیتن

  مساعدًا للنیابة بنیابة الخمس االبتدائیة

  فاضل محمد عمر جبرارة  33
المحامي من الدرجة الرابعة بإدارة 

  القضایا فرع الزاویة

امي العام ــــة بمكتب المحـــــــابمساعدًا للنی
  ةـــــــــــــــالزاوی

  سراج سعد محمد قلوم  34
المحامي من الدرجة الرابعة بإدارة 

  القضایا فرع طرابلس

ة شرق طرابلس ـــــــــة بنیابــــــمساعدًا للنیاب
  ةــــــــــــــــــــــاالبتدائی

  محمد فایز صالح محمد  35
الرابعة بإدارة  المحامي من الدرجة
  القضایا فرع بنغازي

امي العام ـــــــــمساعدًا للنیابة بمكتب المح
  ازيــــــــــــــــــــبنغ
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ور عبداهللا ــــــــي منصــــــالسنوس  36
  نــــــبالحس

المحامي من الدرجة الرابعة بإدارة 
  القضایا فرع بنغازي

  مساعدًا للنیابة بنیابة اجدابیا االبتدائیة

  عبدالناصر فرج عبدالقادر الزالط  37
المحامي من الدرجة الرابعة بإدارة 

  القضایا فرع طرابلس

ة جنوب طرابلس ـــــــة بنیابــــــــمساعدًا للنیاب
  ةـــــــــــــــــاالبتدائی

  محمود محمد رمضان الخالقي  38
المحامي من الدرجة الرابعة بإدارة 

  القضایا فرع طرابلس

رق طرابلس ـــة شـــــــة بنیابـــــــابمساعدًا للنی
  ةـــــــــــــــــــــاالبتدائی

  عباس بشیر عمار المبروك  39
المحامي من الدرجة الرابعة بإدارة 

  المحاماة العامة فرع الزاویة

  مساعدًا للنیابة بنیابة العجیالت االبتدائیة

  عبدالسالم المبروك صالح همل  40
عة بإدارة المحامي من الدرجة الراب

  المحاماة العامة فرع طرابلس

ة شرق طرابلس ـــــة بنیابـــــــــــمساعدًا للنیاب
  ةـــــــــــــــــاالبتدائی

  مفتاح عمر عبدالنبي الطیر  41
المحامي من الدرجة الرابعة بإدارة 

  المحاماة العامة فرع طرابلس

ة شمال طرابلس ـــــة بنیابـــــــــــمساعدًا للنیاب
  البتدائیةا

  عبدالحمید علي أبورقیعة  42
المحامي من الدرجة الرابعة بإدارة 

  المحاماة العامة فرع بنغازي

ازي ــــــــبنغ شمـــــالة ــــــة بنیابـــــمعاونًا للنیاب
  ةـــــــــاالبتدائی

  عادل سلیمان مراجع عبداهللا  43
المحامي من الدرجة الرابعة بإدارة 

  رع بنغازيالمحاماة العامة ف

ازي ــــــــبنغ شمـــــالة ــــــة بنیابـــــمعاونًا للنیاب
  ةـــــــــاالبتدائی

ر ـــایـــــة الجــــــم جمعـــــریــــدالكــــــعب  44
  أبو شناف

المحامي من الدرجة الرابعة بإدارة 
  المحاماة العامة فرع بنغازي

ازي ــــــــبنغ شمـــــالة ــــــة بنیابـــــمعاونًا للنیاب
  ةـــــــــاالبتدائی
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  رامي مفتاح أبوزویدة  45
ن بإدارة ـــــــالمحامي تحت التمری

  المحاماة العامة مكتب السواني

  معاونًا للنیابة بنیابة السواني االبتدائیة

  وطـــسالم عبدالسالم منصور كشل  46
المحامي تحت التمرین بإدارة 

  القضایا فرع بنغازي

وب بنغازي ــــــــــــة جنــــــة بنیابـــــیابمعاونًا للن
  ةـــــــــاالبتدائی

  فادي علي سالم الصویل  47
ن بإدارة ـــــــــــالمحامي تحت التمری

  المحاماة العامة فرع الزاویة

  معاونًا للنیابة بمكتب المحامي العام الزاویة

  أحمد عبدالسالم ضو المبروك  48
تمرین بإدارة ي تحت الــــــــــالمحام

  القضایا فرع جادو

  معاونًا للنیابة بنیابة جادو االبتدائیة

  محمد عبداهللا محمد بشیر  49
ن بإدارة ــــــــالمحامي تحت التمری
  القضایا فرع بنغازي

وب بنغازي ــــــــــــة جنــــــة بنیابـــــمعاونًا للنیاب
  ةـــــــــاالبتدائی

  محمد خلیفة محمد  50
ن بإدارة ــــــــــتحت التمریالمحامي 

  المحاماة العامة فرع مصراتة

  معاونًا للنیابة بنیابة سرت االبتدائیة

  حكیم عمر عومر األشهب  51
ن بإدارة ـــــــــــــمحامي تحت التمری
  القضایا فرع جادو

  معاونًا للنیابة بنیابة نالوت االبتدائیة

  سعد محمد الصاقر یونس  52
ن بإدارة ـــــــــــــمحامي تحت التمری
  القضایا فرع بنغازي

  معاونًا للنیابة بنیابة المرج االبتدائیة

  محمد مفتاح مختار الدائمي  53
ن بإدارة ـــــــــــــمحامي تحت التمری

  المحاماة العامة مكتب تاجوراء

 طرابلسوب ــــــــــــة جنــــــة بنیابـــــمعاونًا للنیاب
  ةـــــــــاالبتدائی

  منعم حامد صالح امحمد  54
ن بإدارة ــــــــــالمحامي تحت التمری

  المحاماة العامة فرع بنغازي

 معاونًا للنیابة بنیابة شرق بنغازي االبتدائیة
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  أكرم علي عبداهللا سعید  55
المحامي تحت التمرین بإدارة 

  القضایا فرع بنغازي

 معاونًا للنیابة بنیابة المرج  االبتدائیة

  بدالرزاق امحمد الزاویةامحمد ع  56
المحامي تحت التمرین بإدارة 
  المحاماة العامة مكتب تاجوراء

 ونًا للنیابة بنیابة شمال طرابلس االبتدائیةمعا

  هاشم البشیر عبداهللا العالم  57
المحامي تحت التمرین بإدارة 
  المحاماة العامة فرع طرابلس

 معاونًا للنیابة بنیابة شمال طرابلس االبتدائیة

  محمد سلیمان سالم امشیحیت  58
محامي تحت التمرین بإدارة 

  القضایا فرع مصراتة

 معاونًا للنیابة بنیابة غرب مصراتة االبتدائیة

  خالد عبداهللا سالم مصباح  59
المحامي تحت التمرین بإدارة 

  القضایا فرع مصراتة

 معاونًا للنیابة بنیابة غرب مصراتة االبتدائیة

  )3ـــادة (م
إدارة  ة أسـماؤهم فیمـا بعـد إلـىعضاء الهیئات القضائیة الـواردألسادة ا ینقل
  -، وینسب كل منهم بالفرع المبین قرین اسمه :القضایا
  اجلهة املنقول إليها  االسم  ت

  شعبان األجنفنجاة أحمد   1
  ةـــالرئیس بمحكمة جنوب طرابلس االبتدائی

ا ـمستشارًا مساعدًا ( أ ) بإدارة القضای
  س فرع طرابل

   بطیشيسالم بشیر ال  2
  ةــالرئیس بمحكمة جنوب طرابلس االبتدائی

مستشارًا مساعدًا ( أ ) بإدارة القضایا 
  فرع طرابلس

  أبوبكر الطیب األسود  3
  الوكیل بمحكمة الزاویة االبتدائیة 

مستشارًا مساعدًا ( ب ) بإدارة القضایا 
  فرع الزاویة

  عاشور عیسى ىلیل  4
  ب طرابلس االبتدائیةالوكیل بمحكمة جنو 

مستشارًا مساعدًا ( ب ) بإدارة القضایا 
  فرع طرابلس

  ناجي أبوزید المهدي عقیلة  5
ة (ج) بإدارة ــــــــــــالمحامي من الفئ

  المحاماة العامة فرع بنغازي  

مستشارًا مساعدًا ( ب ) بإدارة 
  القضایا فرع بنغازي
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  لطیفة سالم محمد المعمري  6
  االبتدائیةشرق طرابلس الوكیل بمحكمة 

مستشارًا مساعدًا ( ب ) بإدارة القضایا 
  فرع طرابلس

  أحالم عمار محمد حدود  7
  ةـــــــــي االبتدائیــــــالوكیل بمحكمة السوان

مستشارًا مساعدًا ( ب ) بإدارة القضایا 
  فرع طرابلس

  یبعيعواطف حمیدة االص  8
ة ـــــــوكیل النیابة من الدرجة األولى بنیاب

  جنوب طرابلس االبتدائیة 

محامیًا من الدرجة األولى بإدارة القضایا 
  فرع طرابلس

  مسعود السید يفتحي عل  9
ة األولى بنیابة ــــــــوكیل النیابة من الدرج

  زلیتن االبتدائیة

محامیًا من الدرجة األولى بإدارة القضایا 
  فرع زلیتن

  جیهان صالح محمد العقوري  10
رجة األولى بمحكمة جنوب القاضي من الد
  بنغازي االبتدائیة

محامیًا من الدرجة األولى بإدارة القضایا 
  فرع بنغازي

  محمد عامر أحمد بن عامر  11
إدارة ــــى بـــــــة األولــــــــــالمحامي من الدرج

  المحاماة العامة فرع طرابلس

محامیًا من الدرجة األولى بإدارة القضایا 
  فرع طرابلس

  دالكریم أبوزید فرج المسماريعب  12
القاضي من الدرجة الثانیة بمحكمة جنوب 

  بنغازي االبتدائیة

محامیًا من الدرجة الثانیة بإدارة القضایا 
  فرع بنغازي

  علي محمد عامر محمد  13
القاضي من الدرجة الثانیة بمحكمة جادو 

  االبتدائیة

ة الثانیة بإدارة القضایا ــمحامیًا من الدرج
  انفرع غری

  نكيخالد فرج علي الس  14
ة ـــــــى بنیابــــــوكیل النیابة من الدرجة األول

  شرق بنغازي االبتدائیة

محامیًا من الدرجة األولى بإدارة القضایا 
  فرع بنغازي

  خالد محمد عبدالحفیظ الدینالي   15
ة ــــــــــوكیل النیابة من الدرجة األولى بنیاب

  جنوب بنغازي االبتدائیة

امیًا من الدرجة األولى بإدارة القضایا مح
  فرع بنغازي

  راشد الطاهر عبدالونیس محمد  16
المحامي من الدرجة الثانیة بإدارة 

  المحاماة العامة مكتب السواني

بإدارة القضایا  لثانیةمحامیًا من الدرجة ا
  فرع طرابلس
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  فوزي امحمد سالم السید  17
القاضي من الدرجة الثانیة بمحكمة غرب 

  مصراته االبتدائیة

محامیًا من الدرجة الثانیة بإدارة القضایا 
  فرع مصراته

  نعیمة رمضان میلود بنور  18
ة ـــــة الثانیة بنیابــــــــوكیل النیابة من الدرج

  السواني االبتدائیة

محامیًا من الدرجة الثانیة بإدارة القضایا 
  فرع طرابلس

  فائزة محمد شعبان شلفیط  19
ة بإدارة ـــــــــة الثانیـــــــــــــالدرج المحامي من

  المحاماة العامة مكتب تاجوراء

محامیًا من الدرجة الثانیة بإدارة القضایا 
  فرع طرابلس

  محمد عطیة محفوظ المزوغي  20
ة بنیابة ــــــة الثانیــــــــوكیل النیابة من الدرج

  شرق طرابلس االبتدائیة

دارة القضایا محامیًا من الدرجة الثانیة بإ
  فرع طرابلس

  عبدالعالي عبدالنور الزدام   21
إدارة ــــــة بــــــــة الثانیـــــــالمحامي من الدرج

  المحاماة العامة فرع مصراتة

محامیًا من الدرجة الثانیة بإدارة القضایا 
  لیتنفرع ز 

  خالد مراجع محمد المبروك  22
ة بمكتب ــــــــــــوكیل النیابة من الدرجة الثانی

  المحامي العام بنغازي

محامیًا من الدرجة الثانیة بإدارة القضایا 
  فرع بنغازي

  ح الدین علي جمعة القاضي الص  23
ة شرق ـالقاضي من الدرجة الثانیة بمحكم

  بنغازي االبتدائیة

محامیًا من الدرجة الثانیة بإدارة القضایا 
  فرع بنغازي

  علي الطاهر علي سعد  24
ة بنیابة ــــــة الثانیــــــمن الدرجوكیل النیابة 

  البیضاء االبتدائیة

نیة بإدارة القضایا محامیًا من الدرجة الثا
  خضرفرع الجبل األ

  مریم ونیس الفرجاني العقوري  25
ة بنیابة ـــــة الثانیــــــوكیل النیابة من الدرج

  جنوب بنغازي االبتدائیة 

محامیًا من الدرجة الثانیة بإدارة 
  یا فرع بنغازيالقضا

  سهام عاشور میلود الهوش  26
  ي ثان بإدارة القانونـــــــباحث قانون

محامیًا من الدرجة الثانیة بإدارة القضایا 
  فرع طرابلس

  هدى محمد الهادي فنیر  27
  باحث قانوني ثان بإدارة القانون

محامیًا من الدرجة الثانیة بإدارة القضایا 
  فرع طرابلس
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  ز حمودة القشطينجاة عبدالعزی  28
  بإدارة القانون باحث قانوني ثان

محامیًا من الدرجة الثانیة بإدارة القضایا 
  فرع طرابلس

  رحاب احمیدة فرج القطعاني  29
ة بإدارة ــــــــــــــــــالمحامي من الدرجة الثانی

  المحاماة العامة طبرق

نیة بإدارة القضایا محامیًا من الدرجة الثا
  خضرفرع الجبل األ

  محمد البهلول رمضان القاضي  30
إدارة ــــــــــــــة بــــــــالمحامي من الدرجة الثانی

  المحاماة العامة فرع غریان

محامیًا من الدرجة الثانیة بإدارة القضایا 
  فرع غریان

  رجاء محمد إبراهیم زوطو  31
إدارة ــــــــة بــــــــة الثالثــــــالمحامي من الدرج

  عامة فرع طرابلسالمحاماة ال

محامیًا من الدرجة الثالثة بإدارة القضایا  
  فرع طرابلس

  لیلاهعبدالسالم عیسى خیر اهللا   32
ة بنیابة ــــــــة الثانیــــــوكیل النیابة من الدرج

  اجدابیا االبتدائیة

محامیًا من الدرجة الثانیة بإدارة القضایا 
  فرع بنغازي

  سالم أحمید امحمد عبداهللا  33
بمحكمة شرق لقاضي من الدرجة الثانیة ا

  ةــــــــــــــاالبتدائی مصراتة 

محامیًا من الدرجة الثانیة بإدارة القضایا 
  فرع مصراته

  سماء عبداهللا حمد خلیل كسكسوأ  34
ة الثانیة بنیابة ــــــن الدرجــــــوكیل النیابة م

  شمال بنغازي االبتدائیة 

ارة القضایا محامیًا من الدرجة الثانیة بإد
  فرع بنغازي

  محمد امحمد محمد شادي  35
مكتب بة الثانیة ـــــــــــوكیل النیابة من الدرج
  المحامي العام طرابلس

محامیًا من الدرجة الثانیة بإدارة القضایا 
  فرع طرابلس

  فضیلة الصادق مفتاح انبیه  36
ة بنیابة ـــــــة الثانیـــــــوكیل النیابة من الدرج

  ابلس االبتدائیةشرق طر 

محامیًا من الدرجة الثانیة بإدارة القضایا 
  فرع طرابلس

  المختار موسى غنیة ىلیل  37
ة بنیابة ـــــة الثانیــــــــوكیل النیابة من الدرج

  السواني االبتدائیة

محامیًا من الدرجة الثانیة بإدارة القضایا 
  فرع طرابلس
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  فیروز المهدي محمد المرابط  38
ة بنیابة ــة الثانیـــــــة من الدرجـــــابوكیل النی

  جنوب بنغازي االبتدائیة

محامیًا من الدرجة الثانیة بإدارة القضایا 
  فرع بنغازي

  مریم علي المبروك الورفلي  39
ة بنیابة ــة الثانیـــــــة من الدرجـــــوكیل النیاب

  جنوب بنغازي االبتدائیة

لقضایا محامیًا من الدرجة الثانیة بإدارة ا
  فرع بنغازي

  راريجأحالم الطیب المبروك ال  40
ة بنیابة ــة الثانیـــــــة من الدرجـــــوكیل النیاب

  شمال بنغازي االبتدائیة

محامیًا من الدرجة الثانیة بإدارة القضایا 
  فرع بنغازي

  یوسف رمضان علي أبو دجاجة  41
ة ة بنیابلثــة الثاـــــــة من الدرجـــــوكیل النیاب

  جنوب طرابلس االبتدائیة

محامیًا من الدرجة الثالثة بإدارة القضایا 
  فرع بنغازي

  یتوريامجد محمد ضو الف  42
ة بنیابة لثــة الثاـــــــة من الدرجـــــوكیل النیاب

  جنوب طرابلس االبتدائیة

بإدارة القضایا  لثةمحامیًا من الدرجة الثا
  فرع طرابلس

  حسن عبدالمجید محمد  43
ة بنیابة لثــة الثاـــــــة من الدرجـــــل النیابوكی

  السواني االبتدائیة

محامیًا من الدرجة الثالثة بإدارة القضایا 
  فرع طرابلس

  یحي منصور حسین الورشفاني  44
ة بنیابة لثــة الثاـــــــة من الدرجـــــوكیل النیاب

  جنوب بنغازي االبتدائیة

القضایا  محامیًا من الدرجة الثالثة بإدارة
  فرع بنغازي

  ولید محمد على فرج الورفلي  45
ة بنیابة لثــة الثاـــــــة من الدرجـــــوكیل النیاب

  شمال بنغازي االبتدائیة

محامیًا من الدرجة الثالثة بإدارة القضایا 
  فرع بنغازي

  تهاني علي مفتاح محمد  46
ة بنیابة لثــة الثاـــــــة من الدرجـــــوكیل النیاب

  مرج االبتدائیةال

محامیًا من الدرجة الثالثة بإدارة القضایا 
  فرع بنغازي

  عماد علي محمود محمد  47
ة بنیابة لثــة الثاـــــــة من الدرجـــــوكیل النیاب

  شرق بنغازي االبتدائیة

محامیًا من الدرجة الثالثة بإدارة القضایا 
  فرع بنغازي



  78رقم الصفحة                                                                    )  1دد (ـــالع
  

  فاطمة عوض عبداهللا  48
بنیابة ة لثــة الثاـــــــمن الدرج ةـــــوكیل النیاب

  المرج االبتدائیة

محامیًا من الدرجة الثالثة بإدارة القضایا 
  فرع بنغازي

  طیطنمحمد علي عمر ال   49
ة بنیابة لثــة الثاـــــــة من الدرجـــــوكیل النیاب

  نالوت االبتدائیة

محامیًا من الدرجة الثالثة بإدارة القضایا 
  فرع جادو

  المشري ادریس حمد سالم  50
ة بنیابة لثــة الثاـــــــة من الدرجـــــوكیل النیاب

  اجدابیا االبتدائیة

محامیًا من الدرجة الثالثة بإدارة القضایا 
  فرع بنغازي

  أبوبكر سالم عبدالسالم  51
ة بنیابة لثــة الثاـــــــة من الدرجـــــوكیل النیاب

  نالوت االبتدائیة

ثالثة بإدارة القضایا محامیًا من الدرجة ال
  جادوفرع 

  طارق الهادي سالم مسعود  52
ة الثالثة بإدارة ــــــــــن الدرجـــــــي مـــــــالمحام

  المحاماة العامة فرع غریان

محامیًا من الدرجة الثالثة بإدارة القضایا 
  فرع طرابلس

  فرحات امحمد محمد جرجر  53
ة بنیابة لثــاة الثـــــــة من الدرجـــــوكیل النیاب

  السواني االبتدائیة

محامیًا من الدرجة الثالثة بإدارة القضایا 
  فرع طرابلس

  محمد الشریف االزهري  54
ة بنیابة لثــة الثاـــــــة من الدرجـــــوكیل النیاب

  شمال طرابلس االبتدائیة

محامیًا من الدرجة الثالثة بإدارة القضایا 
  فرع طرابلس

  م عمارهبراهیإجهاد جمعة   55
  ي االبتدائیةــــالسوانة ــــبنیابمساعد النیابة 

محامیًا من الدرجة الرابعة  بإدارة القضایا 
  فرع طرابلس

  غیث سالم غیث سلیمان  56
رابلس ــــال طـــــــة شمـــــمساعد النیابة بنیاب

  ةــــــــــــــاالبتدائی

محامیًا من الدرجة الرابعة  بإدارة القضایا 
  بلسفرع طرا

  إبراهیم هارون موسى جبریل  57
ال بنغازي ــــة شمـــــة بنیابــــــد النیابــــــمساع

  ةـــــــــــــــــاالبتدائی

محامیًا من الدرجة الرابعة  بإدارة القضایا 
  فرع بنغازي

  المبروك عبدالوافي ةعبدالرؤوف خلیف  58
إدارة ة بـــــــــــة الرابعــــــــــــالمحامي من الدرج

  المحاماة العامة فرع طرابلس

محامیًا من الدرجة الرابعة  بإدارة القضایا 
  فرع طرابلس
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  إسماعیل مسعود التائب  59
رابلس ــــرق طـــــة شــــــمساعد النیابة بنیاب

  ةــــــــــــــــاالبتدائی

محامیًا من الدرجة الرابعة  بإدارة القضایا 
  فرع طرابلس

  مد الشهوبيیوسف سلیمان أح  60
ه ـــــــــة شرق مصراتـــــة بنیابـــــمعاون النیاب

  ةــــــــــــاالبتدائی

محامیًا تحت التمرین بإدارة القضایا فرع 
  هــــــمصرات

  محمد فرج الهادي المصباحي  61
إدارة المحاماة ــــــن بـــــالمحامي تحت التمری
  العامة فرع الخمس

القضایا فرع  محامیًا تحت التمرین بإدارة
  رابلســـــط

  خالد جبریل عبدالمجید بركات  62
اة ــــرة المحامإداـــــــالمحامي تحت التمرین ب

  خضرالعامة فرع الجبل األ

ن   بإدارة القضایا محامیًا تحت التمری
  خضرفرع الجبل األ

  
  ) 4مـــادة ( 

إلـى إدارة  ینقل السادة أعضاء الهیئات القضائیة الـواردة أسـماؤهم فیمـا بعـد
  -:لفرع أو المكتب المبین قرین اسمهالمحاماة العامة ، وینسب كل منهم با

  اجلهة املنقول إليها  االسم  ت
  عمر خلیفة مسعود الدریدي   1

  غریان الرئیس بمحكمة استئناف
  رئیسًا بإدارة المحاماة العامة مكتب نالوت

  أسماء أحمد آدم البصیر   2
ي ـــــــــرئیس النیابة بمكتب المحام

  ام طرابلســــــالع

اة ــــــًا من الفئة ( أ ) بإدارة المحامـــــمحامی
  ة ـــــــــــــالعام

  فرج أحمد بعیج   3
  المستشار بمحكمة استئناف طرابلس

ة ( أ ) بإدارة المحاماة ـــــــــــــمحامیًا من الفئ
  العامة فرع الخمس

  سعدیة عبدالرؤوف إمنیسي  4
  ة طبرق االبتدائیةالرئیس بمحكم

إدارة المحاماة ــــــــــمحامیًا من الفئة ( ب) ب
  العامة فرع طبرق

  عوض الرقیق أحمد   5
  الرئیس بمحكمة جنوب بنغازي االبتدائیة

إدارة المحاماة ــــــــب محامیًا من الفئة ( ب )
  العامة فرع بنغازي
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  أسماء أبوبكر خلیل علي  6
ة ـــــكمالقاضي من الدرجة األولى بمح

  ةــــــــال بنغازي االبتدائیــــشم

إدارة المحاماة ـــــمحامیًا من الدرجة األولى ب
  العامة فرع بنغازي

  صالح هدیة أحمد كریم   7
ة بنیابة ـــــــوكیل النیابة من الدرجة الثانی

  الخمس االبتدائیة

محامیًا من الدرجة الثانیة  بإدارة المحاماة 
  العامة فرع الخمس

  ناجي عطیة السنوسي الدهیدیة   8
ة ــوكیل النیابة من الدرجة الثانیة بنیاب

  ةــــــــالخمس االبتدائی

محامیًا من الدرجة الثانیة  بإدارة المحاماة 
  العامة فرع الخمس

  حسن محمد مصباح الشاذلي   9
ة ــــــــة الثانیة بمحكمـــــــالقاضي من الدرج

  ةـــــــــــزلیتن االبتدائی

محامیًا من الدرجة الثانیة  بإدارة المحاماة 
  العامة بمكتب زلیتن

  طالب حسن عجاج  10
وكیل النیابة من الدرجة الثانیة بنیابة  

  شرق طرابلس االبتدائیة 

محامیًا من الدرجة الثانیة  بإدارة المحاماة 
  العامة فرع طرابلس

المحامي من  /فتحیة محمد علي المبروك  11
  بإدارة القضایا فرع الزاویة الدرجة الثالثة

محامیًا من الدرجة الثالثة بإدارة المحاماة 
  العامة مكتب العجیالت

  نجاة سالم علي القدیري   12
ة الثانیة بمكتب ــــــوكیل النیابة من الدرج
  المحامي العام طرابلس

محامیًا من الدرجة الثانیة  بإدارة المحاماة 
  العامة فرع طرابلس

  السعداوي نصر  زینب أحمد  13
  باحث قانوني ثان بإدارة القانون

محامیًا من الدرجة الثانیة  بإدارة المحاماة 
  العامة فرع طرابلس

  صالحة عیاد میالد القداري   14
وكیل النیابة من الدرجة الثانیة بنیابة 

  ةـــــــشرق طرابلس االبتدائی

محامیًا من الدرجة الثانیة  بإدارة المحاماة 
  تب تاجوراءالعامة مك

  ندى عمران امحمد فطیس   15
ة بنیابة ــــــوكیل النیابة من الدرجة الثانی

  العجیالت االبتدائیة

محامیًا من الدرجة الثانیة  بإدارة المحاماة 
  العامة مكتب العجیالت
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ة ــــدي قاجــــم المهــــنعیمة أبو القاس  16
وكیل النیابة من الدرجة الثانیة بنیابة 

  بلس االبتدائیةجنوب طرا

محامیًا من الدرجة الثانیة  بإدارة المحاماة 
  العامة فرع طرابلس

  محمد عبداهللا إبراهیم الساحلي  17
وكیل النیابة من الدرجة الثالثة بنیابة  

  زلیتن االبتدائیة

محامیًا من الدرجة الثالثة  بإدارة المحاماة 
  العامة فرع الخمس

  رقیة علي سعد الدهماني  18
  قانوني ثان بإدارة القانون باحث 

محامیًا من الدرجة الثانیة  بإدارة المحاماة 
  العامة فرع طرابلس

  ولید بشیر الهمالي   19
وكیل النیابة من الدرجة الثالثة بنیابة 

  شرق طرابلس االبتدائیة

محامیًا من الدرجة الثالثة  بإدارة المحاماة 
  العامة فرع طرابلس

  زال ولید  خلیفة عامر الغ  20
وكیل النیابة من الدرجة الثالثة بنیابة 

  شمال طرابلس االبتدائیة

محامیًا من الدرجة الثالثة  بإدارة المحاماة 
  العامة فرع طرابلس

ــریف علـــاء الشــــأسم  21 ري ـــــــي األزهــ
وكیل النیابة من الدرجة الثالثة بمكتب 

  المحامي العام طرابلس

ة  بإدارة المحاماة محامیًا من الدرجة الثالث
  العامة فرع طرابلس

  اسمهان فرج فضل اهللا   22
ة الثالثة بنیابة ــــــــوكیل النیابة من الدرج
  شمال بنغازي االبتدائیة

محامیًا من الدرجة الثالثة  بإدارة المحاماة 
  العامة فرع بنغازي

  أسامة أبوبكر عبدالقادر أبوبكر   23
ة بمحكمة ـــــــــــــالقاضي من الدرجة الثالث

  طبرق االبتدائیة

محامیًا من الدرجة الثالثة  بإدارة المحاماة 
  العامة فرع طبرق

  عرفات عبدالوافي عبدالمقصود   24
ل النیابة من الدرجة الثالثة بنیابة ـــــــوكی

  بني ولید االبتدائیة

محامیًا من الدرجة الثالثة  بإدارة المحاماة 
  العامة مكتب بني ولید

  أحمد محمد عثمان ظافر   25
ة بنیابة لثــة الثاجـــة من الدر ـــوكیل النیاب

  شرق طرابلس االبتدائیة

محامیًا من الدرجة الثالثة  بإدارة المحاماة 
  العامة فرع طرابلس
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  خالد خلیل عبدالغفار فضل   26
ة بنیابة لثــة الثاــــة من الدرجــوكیل النیاب

  البیضاء االبتدائیة

الدرجة الثالثة  بإدارة المحاماة محامیًا من 
  العامة فرع البیضاء

  حسن عبدالكریم حسن عكریم   27
ة بنیابة لثــة الثاــــة من الدرجــوكیل النیاب

  شمال طرابلس االبتدائیة

محامیًا من الدرجة الثالثة  بإدارة المحاماة 
  العامة فرع طرابلس

  خالد محمد مفتاح أبوراس  28
ة لثــة الثاــــالدرجة من ــوكیل النیاب 

  الخمس االبتدائیة بنیابة 

محامیًا من الدرجة الثالثة بإدارة المحاماة 
  العامة فرع الخمس

  كمال علي محمد الكیش   29
ة بنیابة لثــة الثاــــة من الدرجــوكیل النیاب

  بني ولید االبتدائیة 

محامیًا من الدرجة الثالثة بإدارة المحاماة 
  لیدالعامة مكتب بني و 

  فتحي جمعة سعد حمد   30
ة بنیابة لثــة الثاــــة من الدرجــوكیل النیاب

  البیضاء االبتدائیة

محامیًا من الدرجة الثالثة بإدارة المحاماة 
  العامة فرع البیضاء

  أشرف جمعة مسعود حمد   31
ة بنیابة لثــة الثاــــة من الدرجــوكیل النیاب

  البیضاء االبتدائیة

درجة الثالثة بإدارة المحاماة محامیًا من ال
  العامة فرع البیضاء

رمضان على إبراهیم بن سلیمان   32
ة بإدارة ـــــــــة الرابعـــــــالمحامي من الدرج
  القضایا فرع بنغازي

محامیًا من الدرجة الرابعة  بإدارة المحاماة 
  العامة مكتب زلیتن

حسن شعیب عمر غریبیل مساعد   33
  ق بنغازي االبتدائیة النیابة بنیابة شر

محامیًا من الدرجة الرابعة  بإدارة المحاماة 
  العامة مكتب الواحات

  أحمد محمد عمر محمد   34
  مساعد النیابة بنیابة البیضاء االبتدائیة

محامیًا من الدرجة الرابعة  بإدارة المحاماة 
  العامة فرع البیضاء

  امحمد عامر رحیل رمضان   35
  ة السواني االبتدائیةمساعد النیابة بنیاب

محامیًا من الدرجة الرابعة  بإدارة المحاماة 
  العامة مكتب السواني
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مساعد النیابة  /حسام فرج عبدالمولى   36
  بنیابة شرق طرابلس االبتدائیة

محامیًا من الدرجة الرابعة  بإدارة المحاماة 
  العامة فرع طرابلس

مساعد النیابة  /سلوى علي محمد حماد   37
  بة شمال بنغازي االبتدائیةبنیا

محامیًا من الدرجة الرابعة  بإدارة المحاماة 
  العامة فرع بنغازي

  أحمد إدریس عبدربه صالح   38
  مساعد النیابة بنیابة البیضاء االبتدائیة

محامیًا من الدرجة الرابعة  بإدارة المحاماة 
  العامة فرع البیضاء

مساعد النیابة /أحمد حسین أحمد عقیل   39
  بنیابة شرق طرابلس االبتدائیة

محامیًا من الدرجة الرابعة  بإدارة المحاماة 
  العامة فرع طرابلس

  عبداهللا عبدالقادر إدریس مفتاح   40
  مساعد النیابة بنیابة طبرق االبتدائیة

محامیًا من الدرجة الرابعة  بإدارة المحاماة 
  العامة فرع طبرق

  أیمن سالم علي عسكر   41
  بة بنیابة نالوت االبتدائیةمعاون النیا

محامیًا تحت التمرین بإدارة المحاماة العامة 
  مكتب نالوت

معاون النیابة / أحمد علي أحمد حویل   42
  بنیابة شرق مصراته االبتدائیة 

محامیًا تحت التمرین بإدارة المحاماة العامة 
  فرع مصراته

ــعبدالكریم میالد محمد م  43   معاون/  رادـ
  ابة شرق مصراتة االبتدائیةبنی النیابة

محامیًا تحت التمرین بإدارة المحاماة العامة 
  فرع مصراتة

  ) 5مـــادة ( 
ة أسماؤهم فیما بعـد إلـى إدارة عضاء الهیئات القضائیة الواردالسادة أ  ینقل
  -:القانون

  اجلهة املنقول  إليها  االسم  ت
  علي عمار اللفیع   1

  بتدائیةاالرئیس النیابة بنیابة السواني 
  مستشارًا بإدارة القانون

  عیسى صالح جمعة العویمري   2
  الوكیل بمحكمة شمال طرابلس االبتدائیة

ارًا مساعدًا ( ب ) بإدارة ــــــمستش
  ونـــــالقان

  رمضان معمر صالح الرویني  3
اة ـــة األولى بإدارة المحامـــــــــالمحامي من الدرج 

  العامة فرع طرابلس

  أول بإدارة القانون باحث قانوني
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  عبداهللا محمد امحمد صوان   4
القاضي من الدرجة الثانیة بمحكمة شمال طرابلس 

  االبتدائیة

  باحث قانوني ثان بإدارة القانون

  فتحي محمد الحنبوك   5
ة بمحكمة جنوب ــــــة الثانیـــــــن الدرجــــــالقاضي م

  طرابلس االبتدائیة

  انونباحث قانوني ثان بإدارة الق

  سهام عبدالعاطي عبدالسالم بن موسى   6
المحامي من الدرجة الثانیة بإدارة المحاماة العامة 

  فرع طرابلس 

  باحث قانوني ثان بإدارة القانون

  سهام جمعة سالم العامري  7
القاضي من الدرجة الثانیة بمحكمة شمال طرابلس 

  االبتدائیة

  باحث قانوني ثان بإدارة القانون

  ) 6 مـــادة (
لى  السادة ینقل أعضاء الهیئات القضائیة الواردة أسماؤهم فیما بعد من وإ

  -الجهة المبینة قرین اسم كل منهم :
  اجلهة املنقول إليها  االسم  ت

  الكوني مختار سعید   1
  الرئیس بمحكمة استئناف غریان

  رئیسًا بمحكمة استئناف طرابلس

  عبداهللا عبدالرحمن معیوف   2
  ســــــــــــــــاف الخمـــــــاستئنالرئیس بمحكمة 

  رئیسًا بمحكمة استئناف مصراتة

  در ــــــــــــــــــرشید عبدالسالم المبروك قوی  3
  الرئیس بمحكمة استئناف الزاویة 

  رئیسًا بمحكمة استئناف طرابلس

  فتحي العارف محمد ختریش  4
  الرئیس بمحكمة استئناف الزاویة

  رابلسرئیسًا بمحكمة استئناف ط

  أحمد سعد الشتیوي   5
  الوكیل بمحكمة استئناف الزاویة

  وكیًال بمحكمة استئناف غریان 

  ادر القیلوشي ـــــــــــــــــــعلي بلعید عبدالق  6
  الرئیس بمحكمة شرق طرابلس االبتدائیة

وب طرابلس ـــــــة جنــــــرئیسًا بمحكم
  ةـــــــاالبتدائی
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  یش عبداهللا محمد محمد الكل  7
  الرئیس بمحكمة جنوب طرابلس االبتدائیة

رابلس ــــــة شرق طــــــرئیسًا بمحكم
  ةــــــــــــــاالبتدائی

  صالح حسن صالح الزوي  8
  الوكیل بمحكمة اجدابیا االبتدائیة

  وكیًال بمحكمة الكفرة االبتدائیة

  محمد السید الفرجاني خمیس   9
  الوكیل بمحكمة الزهراء االبتدائیة

س ـــــــــة شمال طرابلـــــًال بمحكمـــــوكی
  ةـــــاالبتدائی

   یرمصطفى سالم الت  10
  الوكیل بمحكمة جادو االبتدائیة

  وكیًال بمحكمة غریان االبتدائیة

  عبدالكریم عمر عبدالكریم ابو شرتیلة   11
  الوكیل بمحكمة درنة االبتدائیة

  وكیًال بمحكمة طبرق االبتدائیة

  أبوالقاسم  الهادي محمد  12
  الوكیل بمحكمة نالوت االبتدائیة

  وكیًال بمحكمة جادو االبتدائیة

  علي ضو مفتاح   13
  الوكیل بمحكمة السواني االبتدائیة

وب طرابلس ــــــة جنــــــــــــوكیًال بمحكم
  ةـیـــــــــــاالبتدائ

  سیف الدین نصر المبروك الجمل   14
  ةالوكیل بمحكمة العجیالت االبتدائی

رابلس ـــــــال طـــــــوكیًال بمحكمة شم
  ةــــــــــاالبتدائی

  صالح رمضان صالح قنان   15
  الوكیل بمحكمة السواني االبتدائیة

رابلس ــــــوب طـــــــة جنــــــوكیًال بمحكم
  ةــــــــاالبتدائی

  إبراهیم عمر سعد الزوي  16
  الوكیل بمحكمة اجدابیا االبتدائیة

  مة الكفرة االبتدائیةوكیًال بمحك

  محمد خلیفة عامر خلیفة   17
  الوكیل بمحكمة نالوت االبتدائیة

  وكیًال بمحكمة الزنتان االبتدائیة

  فتحي سلیمان عبداهللا ملحس   18
بمحكمة السواني  ىالقاضي من الدرجة األول

  االبتدائیة

ة ــــبمحكم ىة األولـــــقاضیًا من الدرج
  جنوب طرابلس االبتدائیة

  محمد عمر أحمد الیسیر   19
القاضي من الدرجة األولى بمحكمة غرب 

  مصراته االبتدائیة

ة ــــــقاضیًا من الدرجة األولى بمحكم
  الخمس االبتدائیة
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  امحمد أحمید التمتام  يعل  20
بمحكمة  ىالقاضي من الدرجة األول

  غریان االبتدائیة

ة ــــبمحكم ىة األولـــــقاضیًا من الدرج
  االبتدائیة الزنتان

  علي العجیلي صالح مفتاح   21
القاضي من الدرجة األولى بمحكمة 

  بني ولید االبتدائیة

ة ـــــــقاضیًا من الدرجة األولى بمحكم
  ترهونة  االبتدائیة

  خالد سالم كریم كریم   22
بمحكمة  ىالقاضي من الدرجة األول

  السواني االبتدائیة

ة ـــــــقاضیًا من الدرجة األولى بمحكم
  جنوب طرابلس االبتدائیة

  ضو اشتیوي  ىمصطف  23
القاضي من الدرجة األولى بمحكمة 

  بني ولید االبتدائیة

ة ــــــــقاضیًا من الدرجة األولى بمحكم
  ترهونة  االبتدائیة

  رضوان علي عبدالهادي زاید   24
القاضي من الدرجة الثانیة  بمحكمة 

  اجدابیا االبتدائیة

ة ــــــــالثانیة بمحكم قاضیًا من الدرجة
  الكفرة  االبتدائیة

  سمیة محمد بشیر الولد   25
القاضي من الدرجة الثانیة  بمحكمة 

  شمال طرابلس االبتدائیة

ة ــــــــقاضیًا من الدرجة الثانیة بمحكم
  شرق طرابلس  االبتدائیة

  ) 7مـــادة ( 
ب ل ترتی ــة بالنســماء بهــذا القــرار بترتیــب األاأل ال یخ ســبة ألعضــاء قدمی

  الهیئات القضائیة المذكورین فیه .
  )8مـــادة ( 

، وعلـى الجهـات المختصـة تنفیـذه ، القـرار مـن تـاریخ صـدوره  یعمل بھذا
  .وینشر بالجریدة الرسمیة 

  الس األعلى للقضاء
  هـ .1439/ محرم /  14 -صدر في :
  م . 2017/ اكتوبر /  04 -الموافق :
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  ءقرار الس األعلى للقضا
  م 2017لسنة  )86(رقم 

  بشأن إنهاء ندب وندب وتكليف
  أعضاء باهليئات القضائية

  الس األعلى للقضاء
 بعد االطالع على اإلعالن الدستوري المؤقت ، وتعدیالته. -
م. بشـــــأن نظـــــام القضـــــاء.  2006) لســـــنة  6وعلـــــى القـــــانون رقـــــم (  -

 وتعدیالته.
 دارة القضایا.م. بشأن إ 1971) لسنة  87وعلى القانون رقم (  -
م. بإنشـاء إدارة المحامـاة العامـة  1981) لسنة  4وعلى القانون رقم (  -

 وتعدیالته.
 م. بإنشاء إدارة القانون. 1992) لسنة  6وعلى القانون رقم (  -
م.  33/2008ـــــــرارات المجلـــس األعلــى للقضـــاء ذوات األرقـــام (قوعلــى  -

) م 2017/ 05 .م 2016/  158 .م 2016/  51م.  2013/  104
 بشأن ندب أعضاء بالهیئات القضائیة.

ـــى للقضـــاء رقـــم (  - م )  2012/  95وعلـــى قـــرار رئـــیس المجلـــس األعل
 بشأن ندب مستشار.

م ) بشـأن نقـل  2017/  85وعلى قرار المجلس األعلـى للقضـاء رقـم (  -
 أعضاء بالهیئات القضائیة.

ش علـى الهیئـات وبنـــــــــــــاًء علـى مـا عرضـه السـید / رئـیس إدارة التفتـی -
 م.2017/ 10/ 01) المؤرخ في  1674القضائیة بموجب كتابه رقم ( 

علـى للقضـاء فـي اجتماعـه العـادي (الثالـث وعلى ما تداوله المجلس األ -
هـــــ.  1439/ محــــرم /  12م.  المنعقــــد بتـــاریخ   2017) لســــنة عشـــر

 م. 2017/  10/  02الموافق : 
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  ررـــق
  ) 1مـــادة ( 

ب السادة أعضـاء الهیئـات القضـائیة الـوارد ذكـرهم فیمـا بعـد مـن ینهى نــــــــد
العمل بالهیئات القضائیة المنتدبین إلیها سواء على سبیل التفـرغ أو باإلضـافة 

  -إلى أعمالهم األصلیة ویعود كل منهم لسابق عمله وهم :
  اجلهة املنتدب إليها  االسم  ت
  محمد أحمد شعبان   1

  بلسالرئیس بمحكمة استئناف طرا 
فرع إدارة التفتیش على الهیئات القضائیة 

  طرابلس
  خالد امبارك الفرجاني   2

  الرئیس بمحكمة استئناف طرابلس
  إدارة القانون

  كمال العجیلي البحري    3
  الرئیس بمحكمة استئناف طرابلس

  المعهد العالي للقضاء

  أحمد عبدالسالم الخالقي   4
  الرئیس بمحكمة استئناف طرابلس

  لتفتیش على الهیئات القضائیةإدارة ا

  على رجب سویسي   5
  المستشار بمحكمة استئناف طرابلس

  محكمة جنوب طرابلس االبتدائیة 

  
  ) 2مـــادة ( 

یندب السادة أعضاء الهیئـات القضـائیة الـوارد ذكـرهم فیمـا بعـد للعمـل علـى 
  -سبیل التفرغ كل بالجهة المبینة قرین اسمه وهم :

  إليها دبتاجلهة املن  االسم  ت
  بو طالق أمفتاح الطاهر   1

  الرئیس بمحكمة استئناف مصراته
  رئیسًا لمحكمة غرب مصراته االبتدائیة

  هدیة  يعبدالباسط عل  2
  الرئیس بمحكمة استئناف طرابلس

  إدارة التفتیش على الهیئات القضائیة

  رجب ضو عثمان   3
  الرئیس بمحكمة استئناف طرابلس

ات ـــــــئـلتفتیش على الهیرع إدارة اــــرئیسًا لف
  القضائیة طرابلس

  البدري عامر علي دوزان   4
  الرئیس بمحكمة استئناف طرابلس

  رئیسًا لفرع إدارة القضایا طرابلس
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  فرج محمد بابا   5
  الرئیس بمحكمة استئناف الخمس

  رئیسًا لفرع إدارة القضایا المرقب

  یوسف محمد الفاضلي   6
  غازيالوكیل بمحكمة استئناف بن

  رئیسًا لفرع إدارة المحاماة العامة بنغازي

  على رجب سویسي   7
  المستشار بمحكمة استئناف طرابلس 

  رئیسًا لمحكمة شمال طرابلس االبتدائیة 

  مفتاح  يسعید عل  8
  لمستشار بمحكمة استئناف الخمس

  رئیسًا لمحكمة  الخمس االبتدائیة

  محمد محمود الناجح   9
  ناف غریانالمستشار بمحكمة استئ

  رئیسًا لمحكمة غریان االبتدائیة

  ع یجازیة محمد الضب  10
  المستشار بمحكمة استئناف سبها 

  محكمة الجفرة االبتدائیة

  محمود عبداهللا الجربي   11
  المستشار بمحكمة استئناف غریان

  رئیسًا لمحكمة جادو االبتدائیة

  عبدالرحمن محمد حنیش   12
  ا المستشار بمحكمة استئناف سبه

  محكمة الجفرة االبتدائیة 

  بوعجیلة ذیاب أخالد   13
  المستشار بمحكمة استئناف طرابلس 

  رئیسًا لمحكمة الزهراء االبتدائیة

  طاهر علي عمر أبو عزة   14
  المستشار بمحكمة استئناف بنغازي

  رئیسًا لمحكمة شرق بنغازي االبتدائیة

  مصطفى عبداهللا الورفلي   15
  ئناف بنغازياست ةالمستشار بمحكم

  رئیسًا لمحكمة الكفرة االبتدائیة

 –اسماعیل محمد عبدالقادر   16
  المستشار بمحكمة استئناف طرابلس

  رئیسًا لمحكمة شرق طرابلس االبتدائیة

  عبدالسالم إبراهیم الصادق    17
  المستشار بمحكمة استئناف غریان

  رئیسًا لفرع إدارة القضایا غریان
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  ) 3مـــادة ( 
  -كًال من :یندب  

ــادي  – 1 ــرئیس بمحكمــة اســتئناف مصــراته  –الســید / الصــدیق بشــیر ب ال
  رئیسًا لمحكمة سرت االبتدائیة باإلضافة إلى عمله األصلي.

المستشــار بمحكمــة اســتئناف ســبها  –الســید / أحمــد عمــر أبــو غالیــة  – 2
  رئیسًا لمحكمة الجفرة االبتدائیة باإلضافة إلى عمله األصلي.

  ) 4مـــادة ( 
یكلف السادة القضاة  الوارد ذكرهم فیما بعد كًال برئاسـة المحكمـة االبتدائیـة 

  -المبینة قرین اسمه :
  اسم احملكمة  االسم  ت
  ناجي سالم عیسى   1

  الرئیس بمحكمة السواني االبتدائیة
  محكمة السواني االبتدائیة

 –العشیبي علي عبدالحكیم محمد   2
الرئیس بمحكمة جنوب بنغازي 

  بتدائیةاال

  محكمة جنوب بنغازي االبتدائیة

  محمد علي عثمان   3
الرئیس بمحكمة جنوب طرابلس 

  االبتدائیة 

  محكمة جنوب طرابلس االبتدائیة

  ) 5مـــادة ( 
ـــب األقدمیـــة بالنســـبة ألعضـــاء  ـــب األســـماء بهـــذا القـــرار بترتی ال یخـــل ترتی

  الهیئات القضائیة المذكورین فیه.
  ) 6مـــادة ( 

تنفیـــذه  ا القـــرار مـــن تـــاریخ صـــدوره ، وعلـــى الجهـــات المختصـــةیعمـــل بهـــذ
  وینشر بالجریدة الرسمیة.

  الس األعلى للقضاء
  .هـ1439/ محرم /  14صدر في : 
  .م 2017/ اكتوبر /  04الموافق : 
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  قرار الس األعلى للقضاء
  م 2017لسنة )  90 (رقم 

  بسحب قراري الس األعلى للقضاء رقمي
  زئياً ج سحباً )  م 2017 سنةل 86 – 85( 

  الس االعلى للقضاء
 بعد االطالع على اإلعالن الدستوري المؤقت ، وتعدیالته. -
 ،م. بشـــــأن نظـــــام القضـــــاء 2006) لســـــنة  6وعلـــــى القـــــانون رقـــــم (  -

 وتعدیالته.
 م. بشأن إدارة القضایا. 1971) لسنة  87وعلى القانون رقم (  -
. بإنشـاء إدارة المحامـاة العامـة م 1981) لسنة  4وعلى القانون رقم (  -

 وتعدیالته.
 م. بإنشاء إدارة القانون. 1992) لسنة  6وعلى القانون رقم (  -
. بنقـل م  2017) لسـنة  85وعلى قرار المجلس األعلى للقضـاء رقـم (  -

 أعضاء بالهیئات القضائیة.
 2017) لســنة   86وعلــى قــرار رئــیس المجلــس األعلــى للقضــاء رقــم (  -

 ب وندب وتكلیف أعضاء بالهیئات القضائیة.م. بإنهاء ند
و على ما عرضه السید / رئیس إدارة التفتیش علـى الهیئـات القضـائیة  -

 م. 2017/  10/  15) المؤرخ في  1730رقم ( 
وعلى ما تداوله المجلس األعلـى للقضـاء فـي اجتماعـه العـادي ( الرابـع  -

هـــــ.  1439/ محــــرم /  26م. المنعقــــد بتــــاریخ  2017عشــــر ) لســــنة 
 م. 2017/  10/  16الموافق : 

 وعلى ما تقتضیه المصلحة العامة  -
  ررـــق

  ) 1مـــادة ( 
ــم (  ــى للقضــاء رق ــرار المجلــس األعل م ) بشــأن نقــل  2017/  85یســحب ق

أعضـــاء بالهیئـــات القضـــائیة ســـحبًا جزئیـــًا واعتبـــاره كـــأن لـــم یكـــن وذلـــك فیمـــا 
  -ماؤهم :تضمنه من نقل أعضاء الهیئات القضائیة اآلتیة أس
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  االسم  ت  االسم  ت
  الهادي محمد أبوالقاسم  2  خالد المختار عویدات   1
  عبدالمجید قاسم عبدالمجید  4  مصطفى سالم محمد التیر  3
  أبوبكر سلیمان محمد علي  6  أبوعجیلة ونیس محمد هاشم  5
  محمد فرج عمر أبوالخیر  8  علي محمد إبراهیم عبدالدائم  7
  أبوبكر سالم عبدالسالم  10  محمد علي عمر انطیط  9

  حكیم عمر عومر األشهب  12  أیمن سالم علي عسكر  11
  یوسف عبداهللا سعد  14  ولید محمد علي فرج  13

  ) 2مـــادة ( 
م ) بشـأن إنهــاء  2017/  86یسـحب قــرار المجلـس األعلــى للقضـاء رقــم ( 

 نـدب ونـدب وتكلیــف أعضـاء بالهیئـات القضــائیة سـحبًا جزئیـًا واعتبــاره كـأن لــم
ـــق بالســـیدین المستشـــ ـــك فیمـــا یتعل ارین بمحكمـــة اســـتئناف مصـــراته یكـــن وذل

  -:وهما
  الصدیق بشیر بادي – 2  بو طالق أمفتاح الطاهر  – 1

  ) 3مـــادة ( 
وعلـى المعنیـین  ،كل حكم یخالفه ىهذا القرار من تاریخ صدوره، ویلغیعمل ب
  به تنفیذه.

  
  الس األعلى للقضاء

  .هـ1439/ محرم /  28 -صدر في :
  .م 2017/ اكتوبر /  18 -الموافق :
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  قرار الس األعلى للقضاء
  بنقل وتكليف وندب م 2017لسنة  ) 91(رقم 

  حكم يف قرار  وتعديل أعضاء باهليئات القضائية 
  م ) 2015/  125الس األعلى للقضاء رقم ( 

  الس األعلى للقضاء
 وتعدیالته.بعد االطالع على اإلعالن الدستوري المؤقت ،  -
م. بشـــــأن نظـــــام القضـــــاء.  2006) لســـــنة  6وعلـــــى القـــــانون رقـــــم (  -

 وتعدیالته.
 م. بشأن إدارة القضایا. 1971) لسنة  87وعلى القانون رقم (  -
م. بإنشـاء إدارة المحامـاة العامـة  1981) لسنة  4وعلى القانون رقم (  -

 وتعدیالته.
م) بإنهـــاء  2015/  125وعلــى قــرار المجلـــس األعلــى للقضـــاء رقــم (  -

 ندب وندب وتكلیف أعضاء بالهیئات القضائیة.
م ) بســـحب  2017/  90وعلـــى قـــرار المجلـــس األعلـــى للقضـــاء رقـــم (  -

م ) ســـحبًا  2017/  86 – 85قـــراري المجلـــس األعلـــى للقضـــاء رقـــم ( 
.  جزئیًا

وبنـــاًء علـــى مـــا عرضـــه الســـید / رئـــیس إدارة التفتـــیش علـــى الهیئـــات  -
 م. 2017/ 10/  15) المؤرخ في 1730( القضائیة بموجب كتابه رقم

فـي اجتماعـه العـادي ( الرابـع  وعلى ما تداوله المجلس األعلـى للقضـاء -
 .هــــــ 1439/ محـــــرم/  26نعقـــــد بتــــاریخ م.  الم 2017) لســـــنة عشــــر

  م. 2017/  10/  16المرافق : 
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  ررـــق
  ) 1مـــادة ( 

ا بعـد كـل إلـى ینقل السـادة أعضـاء الهیئـات القضـائیة الـواردة اسـماؤهم فیمـ
  -الهیئة القضائیة المبینة قرین اسمه :

  اجلهة املنقول إليها  االسم  ت
علي محمد احمودة الطویل الرئیس   1

  بإدارة المحاماة العامة مكتب ترهونة
  رئیسًا بإدارة القضایا فرع المرقب

  وداد رمضان سالم خلیفة   2
اة ـــــــــن الفئة (ج) بإدارة المحامـام مـــمح
  انــــــــمة فرع غریالعا

  وكیًال بمحكمة غریان االبتدائیة

عبدالسالم محمد السنوسي اسماعیل   3
ة األولى بنیابة ـــة من الدرجـــــوكیل النیاب

  الجفرة االبتدائیة

ة الجفرة ـــــقاضیًا من الدرجة األولى بمحكم
  ةـــــــــاالبتدائی

سالمة علي طاهر سعد العبدلي   4
إدارة ــــــــــة بــــــرجة الثانیالمحامي من الد

  المحاماة العامة فرع مصراته

ة الثانیة بإدارة القضایا ـــــمن الدرج اً محامی
  رتــــــفرع س

وكیل النیابة /ریاض سعید عبداهللا سعید   5
  من الدرجة الثانیة بنیابة جادو االبتدائیة

ة الثانیة بإدارة القضایا ـــــمحامیًا من الدرج
  ادوــــفرع ج

القاضي من سهل/فضل محمد حمي أبو   6
  الدرجة الثانیة بمحكمة اجدابیا االبتدائیة  

ة الثانیة بإدارة القضایا ــــــمحامیًا من الدرج
  فرع بنغازي

وكیل النیابة من /ولید محمد علي فرج   7
ازي ــــــال بنغــــــة شمــــالدرجة الثالثة بنیاب

  ةــــــاالبتدائی

ة بمحكمة الكفرة ـــــــالدرجة الثالثقاضیًا من 
  ةـــــــــاالبتدائی

ن ـــة مـــــوكیل النیاب/یوسف عبداهللا سعد   8
  ة بنیابة اجدابیا االبتدائیةـــــالدرجة الثالث

ة الثالثة بإدارة القضایا ـــــــمحامیًا من الدرج
  فرع بنغازي

المحامي من /فراس حسن عامر اطبیقة   9
بإدارة المحاماة العامة  الدرجة الرابعة

  مساعدًا للنیابة بنیابة سرت االبتدائیة
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  فرع مصراته
  أبوبكر عمر التومي السبیعي   10

ة بإدارة ـــــالمحامي من الدرجة الرابع
  اة العامة فرع مصراتهــــــــالمحام

ة بإدارة القضایا ــــــمحامیًا من الدرجة الرابع
  فرع زلیتن

  زوغي خالد محمد عیسى الم  11
ا ـــــــن بإدارة القضایــالمحامي تحت التمری

  ســـرع طرابلـــف

س ــــــــة شرق طرابلــــــــمعاونًا للنیابة بنیاب
  ةـــــــــــــــاالبتدائی

  خالد إبراهیم محمد الصید   12
اة ــــــالمحامي تحت التمرین بإدارة المحام

  ة مكتب تاجوراءـــالعام

ة بنیابة شرق طرابلس ـــــــــــــــــمعاونًا للنیاب
  ةــــــــــــــــاالبتدائی

  حمزة عثمان محمد معیوف   13
اة ـــــالمحامي تحت التمرین بإدارة المحام

  ة مكتب تاجوراء ـــــالعام

ة شرق طرابلس ـــــــة بنیابــــــــــــــــمعاونًا للنیاب
  ةــــــــــــاالبتدائی

المحامي / یلة الحسن عطیة سالم اشم  14
  تحت التمرین بإدارة القضایا فرع طرابلس

رق طرابلس ـــــــة شــــــــمعاونًا للنیابة بنیاب
  ةــــــــــــــــــاالبتدائی

عبدالسالم محمد عبدالسالم المزوغي   15
رابلس ـــــــرق طـــــمعاونًا للنیابة بنیابة ش

  ةـــــــــــــاالبتدائی

رین بإدارة القضایا فرع ــــــمحامیًا تحت التم
  ســـــــطرابل

  
  ) 2مـــادة ( 

  -:إلى المحكمة  المبینة قرین اسمه ینقل القاضیان المذكوران فیما بعد كل
  احملكمة  االسم  ت
  سالم محمد التیر  ىمصطف  1

  الوكیل بمحكمة جادو االبتدائیة
  وكیًال بمحكمة نالوت االبتدائیة

فوزي علي عبدالرحمن علي   2
قاضي من الدرجة األولى بمحكمة ال

  نالوت االبتدائیة

وب ــــــة جنــــــة األولى بمحكمـــــــقاضیًا من الدرج
  طرابلس االبتدائیة
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  ) 3مـــادة ( 
یكلــف الســـیدان الـــوارد اســـمهما فیمـــا بعــد كـــل برئاســـة المحكمـــة االبتدائیـــة 

  -المبینة  قرین اسمه وهما :
  احملكمة  االسم  ت
  ه التواتي الكزة فوزي خلیف  1

  بمحكمة شمال بنغازي االبتدائیةالرئیس 
رئیسًا لمحكمة شمال بنغازي 

  االبتدائیة
  الفیتوري الهادي محمد النقراط  2

  االبتدائیة الرئیس بمحكمة بني ولید
  رئیسًا لمحكمة بني ولید االبتدائیة

  ) 4مـــادة ( 
التفــرغ لرئاســة  ینــدب عضــوا الهیئــة القضــائیة المــذكوران أدنــاه علــى ســبیل

  -الجهة  المبینة  قرین اسم كل منهما :
  اجلهة املنتدب إليها  االسم  ت
  مفتاح الطاهر أبو طالق   1

  الرئیس بمحكمة استئناف  مصراته
  رئیسًا لفرع إدارة المحاماة العامة مصراته

  خلیفة عبداهللا محمد سالم   2
  الرئیس بمحكمة استئناف  مصراته

  بتدائیةرئیسًا لمحكمة سرت اال

ـــدب الســـید / الهـــادي محمـــد أبوالقاســـم  ـــل بمحكمـــة نـــالوت  –كمـــا ین الوكی
  .، باإلضافة إلى عمله األصليیة للعمل بمحكمة جادو االبتدائیةاالبتدائ

  ) 5مـــادة ( 
) م 125/2015تعدل المادة الثانیة من قـرار المجلـس األعلـى للقضـاء رقـم (

بحیـث  –ر / الصدیق بشیر بادي المشار إلیه وذلك فیما یخص السید المستشا
  یكون ندبه لرئاسة محكمة غرب مصراته االبتدائیة على سبیل التفرغ.

  ) 6مـــادة ( 
 ، وعلـــى الجهـــات المختصـــة تنفیـــذه، یعمـــل بهـــذا القـــرار مـــن تـــاریخ صـــدوره

  .وینشر بالجریدة الرسمیة ،كل حكم یخالفه ىویلغ
  الس األعلى للقضاء

  .هـ1439/ محرم /  28 -صدر في :
  .م 2017/ اكتوبر /  18 -الموافق :
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  درهم 1000سعر النسخة 

  مطابع العدل
  

 


