
 عضاء المؤتمر الوطني العام المستقيلينأالمفوضية تحيل أسماء بدالء 

----------------------------------------------------------------------. 

 

رداً على مطالبة المؤتمر الوطني بشأن المرشحين البدالء ألعضاء المؤتمر 

السابقة المؤتمر  الوطني المستقيلين ، فقد أفادت المفوضية خالل الفترة

الوطني بشأن المرشحين البدالء والفائزين حسب الترتيب في القوائم 

هم حسب الجدول المبين  2102لمرشحي انتخابات المؤتمر الوطني العام 

 أدناه:

 العضو البديل الدائرة  العضو الُمستقيل  

 
 عبد الناصر مفتاح السكالني

 
 طرابلس

 
محمد هاني عبد الحميد الهادى 

 الخوجه

نجم الدين ابراهيم الطاهر  طرابلس  عبد اللطيف رمضان المهلهل 
 الرائس

 عبد الفتاح بشير محمد المنتقى أوباري محمد الصافي االنصارى 

 تهاني خليفة محمد بن سعود بنغازي  إبراهيم حسن الغرياني

صفوان محمد عبد الحفيظ  طبرق فريحة خليفة البركاوي
 المسوري

 الدرعي محمد الخير سعد هللا أوباري عبد الرزاق المهدي الزوين 

 توفيق محمد ارقيق محمد طبرق توفيق إبريك الشهيبى

 جمعة محمد صالح سعيد العزيزية عبد المجيد المهدى الزنتوتى

 أمباركة سالم مفتاح صالح سرت أمطير مفتاح عثمان المحرحر 

 أبوالقاسم محمد حسن قزيط مصراته صالح الدين عمر بادى 
 

 

 

 



 

 دور وزارة التعليم والتريبة في دعم العملية االنتخابي 

 السيد عبد اللطيف كشالف مندوب وزارة التعليم والتريبة ومدير إدارة التوثيق والمعلومات.

 

 نشكر حضوركم 

مع الوزارات الدعم للعملية  دورة الوزارة طبعا بدأت مشاركة الوزارة التعليم منذ شهر اغسطس

االنتخابية ضم االجتماعات التنسيقية والتي كانت كل اسبوع ، وكانت كل وزارة تقدم مقترحاتها كان 

ملخص هذه االجتماعات المفوضية اختارت مجموعة من المدراس لتكوين مراكز بحسب التوزيع 

سيق مع المفوضية، قامت الوزارة الجفرافي والسكاني وقامت الوزارة باستالم هذه القوائم وبالتن

بالتاكيد من هذه المدراس ومراجعهتا وهل هنالك صعوبات تواجه وخاصة بالتدريب وبعد التاكيد تم 

% مجموعة هذه المراكز وهذا 41حوالي اكثر من  6161مركز من اجمالي  6941تحديد 

ب المدراس بهدف قامت المفوضية بتوزيع حوالي مليون مطوية علي الطالالمراكز صرفت لكل 

التوعية بالعملية االنتخابية، وبعده تم مخاطبة كل مسؤولين التعليم علي مستوي ليبيا وفي كل 

المراكز للمساهمة في دعم العملية االنتخابية وبهذا تم تكليف مدير المرسة ومعه اثنان من المراسين 

جموعة من المعلمين داخل المرسة ، أما التجهيزات يوم االقتراع فاوقع االختيار علي م

والمعلماتوفق الخطة المعدة مسبقا من قبل ادارة التدريب فتم تدريب  مجموعة من المعلمين حسب 

الخطة بين وزارة التعليم والمفوضية الوطنية، وتم خالل فترة الفصل االول والفصل الثاني دون 

سجيل الناخبين يوم االقتراع كلفت الثاتير علي المرحلة الدرسية لهده العملية ، بعد استكمال عملية الت

معلم ومعلمة ،  1033محطة علي مستوى ليبيا لعملية االقتراع وبلغ عدد المعلمين  0033حوالي 

 مدراس الدماج وخدمة ذوي االعاقة وحقهم في التعليم. 013وكذلك ذوي االعاقة تم تحديد حوالي 

 بسيطة عن دورة الوزارة في العملية االنتخابية  وفي نهاية الندورة تم عرض علي شاسة

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


