



2012 العام الوطني المؤتمر إلنتخابات األفراد المرشحين نتائج




لإلنتخابات المركزية اإلدارة-
 لإلنتخابات العليا الوطنية المفوضية   

فائز نسبة االصوات عدد األصوات إسم المرشح عدد المقاعد
رقم الدائرة 

الفرعية
فرعية. د

رقم الدائرة 

الرئيسية
الدائرة الرئيسية

نعم 17.89% 7879 عبدالصادق حمد عبدالسيد الصويدق 3 1 طبرق 1 طبرق

نعم 8.77% 3863 عثمان ادريس اكريم راقي 3 1 طبرق 1 طبرق

نعم 7.20% 3171 محمد يونس احمد المنفي 3 1 طبرق 1 طبرق

4.20% 1850 صالح سعيد خير هللا صالح 3 1 طبرق 1 طبرق

4.12% 1815 فوزي احمد حسين بوفراج 3 1 طبرق 1 طبرق

3.04% 1338 عبدالناصر عبدالرازق ادريس الصويدق 3 1 طبرق 1 طبرق

2.75% 1212 المهدي ميمون عريقيب ميمون 3 1 طبرق 1 طبرق

2.18% 962 عبدالحكيم علي محمد الضعيفي 3 1 طبرق 1 طبرق

2.07% 914 امرايف فتحي محمد عبدالونيس 3 1 طبرق 1 طبرق

1.95% 860 عبدالخالق خطاب احميدة يونس 3 1 طبرق 1 طبرق

1.89% 834 عبدالسالم الجبالى طاهر ابراهيم 3 1 طبرق 1 طبرق

1.72% 757 طاهر عبدالرحمن عبدالكريم محمد 3 1 طبرق 1 طبرق

1.67% 737 مفتاح عبد الرواف حماد بورايف 3 1 طبرق 1 طبرق

1.57% 690 فتح هللا خليفة حسين الكيالني 3 1 طبرق 1 طبرق

1.55% 683 عبدالسالم ادم مفتاح الجالي 3 1 طبرق 1 طبرق

1.49% 657 احمد يوسف شعيب مصباح 3 1 طبرق 1 طبرق

1.33% 588 جبريل حمد ارحيلة طاهر 3 1 طبرق 1 طبرق

1.29% 570 فرج المهدي علي ادهيم 3 1 طبرق 1 طبرق

1.21% 535 منصور صالح عاشور احميدة 3 1 طبرق 1 طبرق

1.21% 533 مجدي صالح خير هللا الهنيد 3 1 طبرق 1 طبرق

1.09% 479 سالم مكائيل حسين فائز 3 1 طبرق 1 طبرق

1.07% 471 فريد محمد محمود الزوي 3 1 طبرق 1 طبرق

0.94% 414 رجب عطية سليمان هويدي 3 1 طبرق 1 طبرق

0.91% 402 اكرم عبدالحميد حسن عبد ربة 3 1 طبرق 1 طبرق

0.88% 386 صالح الدين خالد عبدالنبى حمد 3 1 طبرق 1 طبرق

0.82% 361 جمعة جبريل علي صالح 3 1 طبرق 1 طبرق

0.77% 338 عبدالرحمن عوض حسن يادم 3 1 طبرق 1 طبرق

0.75% 331 علي عبدالهادي الشريف الغزالي 3 1 طبرق 1 طبرق

0.74% 326 صالح محمد خطاب درمان 3 1 طبرق 1 طبرق
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0.72% 316 سعد بشير مفتاح الرفادي 3 1 طبرق 1 طبرق

0.69% 302 جمعة مسعد عثمان مطرود 3 1 طبرق 1 طبرق

0.68% 301 يونس فضل المين حمد 3 1 طبرق 1 طبرق

0.67% 296 احمد الصافي عمر احمدي 3 1 طبرق 1 طبرق

0.67% 293 امعيوف أمقرب حمد قدور 3 1 طبرق 1 طبرق

0.66% 290 عبدالمحسن محجوب المبري سميع 3 1 طبرق 1 طبرق

0.63% 279 مفتاح ارحومة عبدالكريم ياسين 3 1 طبرق 1 طبرق

0.63% 277 عاشور ادريس محمود المبروك 3 1 طبرق 1 طبرق

0.62% 275 حسن قحيف دخيل عمر 3 1 طبرق 1 طبرق

0.55% 244 خيرهللا عطية عبدهللا لياس 3 1 طبرق 1 طبرق

0.53% 233 انور ياسين محمد رجب 3 1 طبرق 1 طبرق

0.53% 233 فرج ادم علي بوعطيوة 3 1 طبرق 1 طبرق

0.52% 227 حكيم عبدالرحمن حماد ابوبكر 3 1 طبرق 1 طبرق

0.49% 218 ادم موسى كريم سالم 3 1 طبرق 1 طبرق

0.49% 218 خيرهللا الجالي الشريف سليمان 3 1 طبرق 1 طبرق

0.48% 212 عبدربه عبدالسالم عبدربه عبدالسالم 3 1 طبرق 1 طبرق

0.47% 209 العالم محمد محمد سعيد 3 1 طبرق 1 طبرق

0.47% 209 وهبى خرشد حسين خرشد 3 1 طبرق 1 طبرق

0.47% 206 عبدالسالم نصر محمد جاد المولي 3 1 طبرق 1 طبرق

0.45% 200 عبدالقادر خليفة الصابر حسين 3 1 طبرق 1 طبرق

0.43% 189 السنوسي علي الطيب الشارف 3 1 طبرق 1 طبرق

0.41% 181 شكري فرج ادريس سليمان 3 1 طبرق 1 طبرق

0.41% 181 فائزة عبدالونيس عبدالرازق المنصورى 3 1 طبرق 1 طبرق

0.40% 178 عبدالسالم فرج عبدالسالم محمد 3 1 طبرق 1 طبرق

0.40% 174 صالح بوسيف محمد عمر 3 1 طبرق 1 طبرق

0.37% 165 فرج علي ادم احميده 3 1 طبرق 1 طبرق

0.37% 164 عبدالحميد يونس ابوبكر خالد بوسكرانة 3 1 طبرق 1 طبرق

0.37% 162 ابوزيد جمعه عبدالرازق عبد السالم 3 1 طبرق 1 طبرق

0.37% 161 فرج المين ادم جاب هللا 3 1 طبرق 1 طبرق
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0.37% 161 نجالء فتحي محمد محمود 3 1 طبرق 1 طبرق

0.36% 158 عاشور رجب عبدالحفيظ عبد السالم 3 1 طبرق 1 طبرق

0.36% 157 موسى مفتاح يونس حامد 3 1 طبرق 1 طبرق

0.33% 144 عاشور ونيس سليمان ونيس 3 1 طبرق 1 طبرق

0.31% 138 ابراهيم عوض قاسم عياد 3 1 طبرق 1 طبرق

0.30% 133 احمد حسن شعيب صالح 3 1 طبرق 1 طبرق

0.28% 124 عثمان عبدهللا عطيه محمد 3 1 طبرق 1 طبرق

0.27% 121 علي عبدهللا بوبكر الفقية 3 1 طبرق 1 طبرق

0.25% 112 طاهر مصري فضل هللا مصري 3 1 طبرق 1 طبرق

0.25% 112 عبدربه خميس عبدربه شاعول 3 1 طبرق 1 طبرق

0.25% 111 عبدالمولي رشيد الميار بوشيحة 3 1 طبرق 1 طبرق

0.25% 110 عبدهللا موسى امحمد ادم 3 1 طبرق 1 طبرق

0.24% 107 عارف صالح حامد عقاب 3 1 طبرق 1 طبرق

0.24% 106 علي اسماعيل عبدالواحد عبدهللا 3 1 طبرق 1 طبرق

0.24% 105 احمد فرج حمد خالد 3 1 طبرق 1 طبرق

0.23% 103 عبدالكريم رزق محمد يحي 3 1 طبرق 1 طبرق

0.22% 99 عبدالقادر يونس محمد المدني 3 1 طبرق 1 طبرق

0.22% 97 وليد حسين صالح سليمان 3 1 طبرق 1 طبرق

0.22% 96 السنوسي يوسف فرج اعجيل 3 1 طبرق 1 طبرق

0.22% 95 توفيق حمد عبدالعالي عبد الجواد 3 1 طبرق 1 طبرق

0.20% 89 ابريك حماد علي ادهيم 3 1 طبرق 1 طبرق

0.20% 87 خالد محمد ابراهيم جاب هللا 3 1 طبرق 1 طبرق

0.20% 87 نوري سالم رزق درمان 3 1 طبرق 1 طبرق

0.20% 86 اقويديم باغى ابراهيم اشعيثان 3 1 طبرق 1 طبرق

0.18% 81 فرج يونس سليمان عبد الكريم 3 1 طبرق 1 طبرق

0.18% 78 فتحي محمد مسعود على 3 1 طبرق 1 طبرق

0.17% 75 رافع الشريف الالفى صمندر 3 1 طبرق 1 طبرق

0.16% 71 اشرف ارجاعي ابراهيم ادريس 3 1 طبرق 1 طبرق

0.15% 67 رانية ابوبكر عقيلة ادريس 3 1 طبرق 1 طبرق
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0.15% 64 احمد حامد صالح حسين 3 1 طبرق 1 طبرق

0.12% 55 يونس عبدالمولي محمد الهنداوي 3 1 طبرق 1 طبرق

0.12% 54 محمد الهمالي محمد الجروشي 3 1 طبرق 1 طبرق

0.12% 52 فرج عوض الطيب نصيب 3 1 طبرق 1 طبرق

0.09% 40 عبدالمطلب حوسين حميد عبد هللا 3 1 طبرق 1 طبرق

0.09% 38 فرج مفتاح محمد حمد 3 1 طبرق 1 طبرق

0.08% 37 صالح محمد ابراهيم مفتاح 3 1 طبرق 1 طبرق

0.07% 31 طارق خميس فرجاني عقاب 3 1 طبرق 1 طبرق

0.04% 19 سعد عاشور عبدهللا عبد السالم 3 1 طبرق 1 طبرق

نعم 40.49% 4315 عبدالكريم فرج حسين ادم 1 2 القبة 1 طبرق

13.45% 1433 عبدالسالم محمد عبدالجواد عبدالرحيم 1 2 القبة 1 طبرق

9.19% 979 شعبان عوض محمد اكبيرة 1 2 القبة 1 طبرق

6.51% 694 عبدالسيد ابراهيم السنوسي عبد السيد 1 2 القبة 1 طبرق

4.71% 502 عمران حمد عبدالغنى حامد 1 2 القبة 1 طبرق

4.60% 490 المبروك سعيد عيسى العوكلي 1 2 القبة 1 طبرق

4.55% 485 مفتاح حمد عبدالنبي حمد 1 2 القبة 1 طبرق

4.09% 436 سعد مصباح بوشعراية المبروك 1 2 القبة 1 طبرق

3.92% 418 عبدالقادر صالح عبدربه أمنيسي 1 2 القبة 1 طبرق

2.43% 259 علي موسى حمد سليمان 1 2 القبة 1 طبرق

2.08% 222 الصديق محمود الساعدي امغونن 1 2 القبة 1 طبرق

1.81% 193 جمعة علي حماد بوبكر 1 2 القبة 1 طبرق

1.49% 159 اسامة عبدالمجيد الناجي حسن 1 2 القبة 1 طبرق

0.68% 73 ياسين ابوبكر مسعود ياسين 1 2 القبة 1 طبرق

نعم 39.34% 13807 حسن اسويحل عبدهللا استيتة 2 3 درنة 1 طبرق

نعم 11.21% 3936 عبدالفتاح خليفة ارواق الشلوى 2 3 درنة 1 طبرق

7.00% 2457 سليمان عوض عبدالنبي سالمة 2 3 درنة 1 طبرق

6.61% 2319 عبدالكريم عبدالحميد عاشور بن طاهر 2 3 درنة 1 طبرق

4.32% 1515 سهيل عبدالمطلوب فرحات بوشيحة 2 3 درنة 1 طبرق

4.04% 1419 صالح محمد صالح بوشيبة 2 3 درنة 1 طبرق
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3.95% 1386 محمود صبري محمد بوجازية 2 3 درنة 1 طبرق

2.42% 851 عبدالمنعم رمضان حسن غنيم 2 3 درنة 1 طبرق

2.30% 806 السنوسي فرج السنوسى اسماعيل 2 3 درنة 1 طبرق

2.21% 774 مفتاح عبدالواحد عبدالرحمن نصيب 2 3 درنة 1 طبرق

2.11% 740 ادم محمود موسى محمود 2 3 درنة 1 طبرق

1.88% 659 عمر عبدهللا حمدين سالم 2 3 درنة 1 طبرق

1.67% 585 رجب العبس ابرهيم المنصورى 2 3 درنة 1 طبرق

1.44% 507 جبريل صالح جبريل الديباني 2 3 درنة 1 طبرق

1.31% 460 سهيل قدرى مفتاح االطرش 2 3 درنة 1 طبرق

1.25% 439 سعد عبدالمولي محمد مجيد 2 3 درنة 1 طبرق

1.15% 404 المهدي هالل محمد الشريف 2 3 درنة 1 طبرق

1.02% 358 احمد عبدالسالم احميدة بن طاهر 2 3 درنة 1 طبرق

0.83% 291 اسماء محمد عبدالقادر اسويسي 2 3 درنة 1 طبرق

0.81% 285 ربيع علي عياد بوجازية 2 3 درنة 1 طبرق

0.72% 254 حسن حسين فرج هبيل 2 3 درنة 1 طبرق

0.67% 235 محمد حمد فرج قصار 2 3 درنة 1 طبرق

0.51% 180 رابحة فرج حمد الضراط 2 3 درنة 1 طبرق

0.38% 134 خالد محمد سالم هابيل 2 3 درنة 1 طبرق

0.32% 113 مفتاح ابريك خليفة مكراز 2 3 درنة 1 طبرق

0.29% 101 عبدالمنعم مسعود شعيب الكاسح 2 3 درنة 1 طبرق

0.25% 86 مفتاح جودة عياد محمود 2 3 درنة 1 طبرق

نعم 31.66% 4196 فوزي رجب العقاب عبدهللا 1 4 شحات 2 البيضاء

22.28% 2953 عيسى صالح علي صالح ابوغزالة 1 4 شحات 2 البيضاء

8.65% 1146 خالد سعد موسى العالم 1 4 شحات 2 البيضاء

7.64% 1012 حسين محمد ابوحقيفه عبدالنبي 1 4 شحات 2 البيضاء

5.08% 673 عبدالمنعم حسين عبدالرازق بوبكر 1 4 شحات 2 البيضاء

3.93% 521 فرج عبدالرحيم فرج بوحليقه 1 4 شحات 2 البيضاء

3.64% 482 عماد امراجع محمد حسن 1 4 شحات 2 البيضاء

2.86% 379 خالد خليفه حسين طاهر 1 4 شحات 2 البيضاء

5 of 87 اإلنتخابية العمليات إدارة-
 والمرشحين السياسية الكيانات قسم:
إعداد   






2012 العام الوطني المؤتمر إلنتخابات األفراد المرشحين نتائج




لإلنتخابات المركزية اإلدارة-
 لإلنتخابات العليا الوطنية المفوضية   

فائز نسبة االصوات عدد األصوات إسم المرشح عدد المقاعد
رقم الدائرة 

الفرعية
فرعية. د

رقم الدائرة 

الرئيسية
الدائرة الرئيسية

2.38% 316 علي اسباق حمد الحاسي 1 4 شحات 2 البيضاء

2.20% 292 محسن محمود اسماعيل ابوفراج 1 4 شحات 2 البيضاء

2.10% 278 عبدهللا حسين المرتضي ابوبكر 1 4 شحات 2 البيضاء

2.02% 268 احمد حسين يونس عبدالكريم 1 4 شحات 2 البيضاء

1.05% 139 عيد علي عبدالرازق ادريس 1 4 شحات 2 البيضاء

0.94% 125 رجب عبدالعزيز سليمان محمد 1 4 شحات 2 البيضاء

0.91% 121 ادم سعد بالحمد الهاين 1 4 شحات 2 البيضاء

0.91% 121 عادل عمر سعد عبدالواحد 1 4 شحات 2 البيضاء

0.88% 116 علي صالح شعيب محمد 1 4 شحات 2 البيضاء

0.88% 116 محمد عثمان عطش المبروك 1 4 شحات 2 البيضاء

نعم 13.89% 5445 عبدربه يوسف بوبريق ميكائيل 2 5 البيضاء 2 البيضاء

نعم 8.38% 3285 عبدالحفيظ محمد حمد الدائخ 2 5 البيضاء 2 البيضاء

8.37% 3282 عمر عبدالعزيز عبدالكريم ابوشاح 2 5 البيضاء 2 البيضاء

6.61% 2592 احمد حسن محمد جبريل 2 5 البيضاء 2 البيضاء

4.87% 1911 محمد عريف جاد هللا ازنين 2 5 البيضاء 2 البيضاء

4.49% 1761 فرج سعد فرج ابو العشة 2 5 البيضاء 2 البيضاء

4.32% 1695 عبدهللا سليمان الصيفاط ابوفروة 2 5 البيضاء 2 البيضاء

3.54% 1387 عمر رمضان الزروق عمر 2 5 البيضاء 2 البيضاء

3.51% 1378 عبدالغني عبدهللا محمد خنفر 2 5 البيضاء 2 البيضاء

3.25% 1274 عبدهللا امطول علي يونس 2 5 البيضاء 2 البيضاء

2.57% 1008 خليفة محمد ادريس الصغير 2 5 البيضاء 2 البيضاء

2.24% 878 الهاشمي علي محمد اغليو 2 5 البيضاء 2 البيضاء

2.20% 862 صالح سعيد ذوقة محمد 2 5 البيضاء 2 البيضاء

2.19% 859 عبدالمطلب صالح ادم يعقوب 2 5 البيضاء 2 البيضاء

1.71% 672 ابراهيم حسن عمر بازامة 2 5 البيضاء 2 البيضاء

1.48% 580 يوسف ادريس السنوسي ابريدان 2 5 البيضاء 2 البيضاء

1.48% 579 محمد يونس محمد بوسويق 2 5 البيضاء 2 البيضاء

1.40% 548 محمد محمد يعقوب يوسف 2 5 البيضاء 2 البيضاء

1.07% 419 حسن عطية هللا المبروك حمد 2 5 البيضاء 2 البيضاء
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1.06% 414 موسى محمد صالح الغفير 2 5 البيضاء 2 البيضاء

0.95% 371 عبدالمجيد حمد محمد عبدالرحمن 2 5 البيضاء 2 البيضاء

0.91% 358 مبروكة الجالي ابراهيم بوغرارة 2 5 البيضاء 2 البيضاء

0.90% 352 نوح عمران يونس الساعدي 2 5 البيضاء 2 البيضاء

0.89% 349 عبدالكريم محمد مفتاح مفتاح 2 5 البيضاء 2 البيضاء

0.80% 315 حسين علي عبدربه عبدالرازق 2 5 البيضاء 2 البيضاء

0.71% 278 حسن محمد حسن ابوشاح 2 5 البيضاء 2 البيضاء

0.68% 268 السنوسي بوالطيعة يونس الجويفي 2 5 البيضاء 2 البيضاء

0.68% 265 امراجع منصور ابراهيم السياف 2 5 البيضاء 2 البيضاء

0.66% 257 يونس سعد مفتاح علي 2 5 البيضاء 2 البيضاء

0.64% 252 حسين عبدهللا علي شرمدو 2 5 البيضاء 2 البيضاء

0.64% 252 نوري حمد حسين بيانكو 2 5 البيضاء 2 البيضاء

0.62% 243 وليد خالد علي عبدالباقي 2 5 البيضاء 2 البيضاء

0.57% 223 سعيد فرج سعيد بوعمران 2 5 البيضاء 2 البيضاء

0.53% 206 سليمان مصطفى ابراهيم المصري 2 5 البيضاء 2 البيضاء

0.52% 205 لطفي موسى علي بوقويطين 2 5 البيضاء 2 البيضاء

0.51% 199 علي عريف فضل هللا محمد 2 5 البيضاء 2 البيضاء

0.49% 194 يوسف مصطفى هالل منصور 2 5 البيضاء 2 البيضاء

0.47% 185 محمد فائز محمد بوشاح 2 5 البيضاء 2 البيضاء

0.47% 183 محمد الغرياني المبروك عبدالكريم 2 5 البيضاء 2 البيضاء

0.44% 173 فرج عبدالرحمن عثمان سعيد 2 5 البيضاء 2 البيضاء

0.43% 168 امحمد بالقاسم محمد بوالحاسية 2 5 البيضاء 2 البيضاء

0.42% 166 محسن علي منسي محمد 2 5 البيضاء 2 البيضاء

0.41% 162 المهدي محمد محمد موسى 2 5 البيضاء 2 البيضاء

0.40% 158 ميساء فرج محمود احمد 2 5 البيضاء 2 البيضاء

0.40% 156 فرج محمد الكيالني عبدهللا 2 5 البيضاء 2 البيضاء

0.37% 147 فرحات اسماعيل عبدالعاطي محمد 2 5 البيضاء 2 البيضاء

0.37% 145 عبدهللا سعيد محمد الصغير 2 5 البيضاء 2 البيضاء

0.35% 137 عبدالرازق ميكائيل خليفة عمر 2 5 البيضاء 2 البيضاء
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0.34% 134 حمدي سليمان عبدالرازق محمد 2 5 البيضاء 2 البيضاء

0.30% 116 بالحسن علي مصطفى عبدالنبي 2 5 البيضاء 2 البيضاء

0.27% 107 حمزة عبدالحكيم خليل ابوكازيطة 2 5 البيضاء 2 البيضاء

0.27% 107 عماد عبدالحميد موسى صالح 2 5 البيضاء 2 البيضاء

0.26% 102 فتحي مصطفى حمد صالح 2 5 البيضاء 2 البيضاء

0.25% 98 سعد عريف فضل هللا محمد 2 5 البيضاء 2 البيضاء

0.22% 88 المرتضي عثمان يونس علي 2 5 البيضاء 2 البيضاء

0.22% 87 عبدالرسول رمضان عبدالجليل عبدالمولى 2 5 البيضاء 2 البيضاء

0.22% 87 عبدهللا علي ابراهيم عقيلة 2 5 البيضاء 2 البيضاء

0.21% 82 موسى عبدالرسول حمد مرعي 2 5 البيضاء 2 البيضاء

0.21% 81 ادريس حمد محمد الشوبكي 2 5 البيضاء 2 البيضاء

0.20% 77 اكرم شعيب سليمان شعيب 2 5 البيضاء 2 البيضاء

0.19% 75 ايوب رافع عبدالواحد حسين 2 5 البيضاء 2 البيضاء

0.19% 74 رجب محمد علي حماد 2 5 البيضاء 2 البيضاء

0.19% 73 رجب عبدهللا خليفة مفتاح 2 5 البيضاء 2 البيضاء

0.18% 70 رافع عقيلة احمدي مفتاح 2 5 البيضاء 2 البيضاء

0.18% 70 عيسى محمد عثمان عقيلة 2 5 البيضاء 2 البيضاء

0.18% 69 مفتاح سعد عيسى محمد 2 5 البيضاء 2 البيضاء

0.16% 64 سعد الدين فرج سعد المحجوب 2 5 البيضاء 2 البيضاء

0.15% 58 عماد بالحسن محمود الفضيل 2 5 البيضاء 2 البيضاء

0.14% 55 عبدالباسط محمد علي محمد 2 5 البيضاء 2 البيضاء

0.14% 54 حامد صالح محمود محمد 2 5 البيضاء 2 البيضاء

0.14% 53 المبروك سالم عيسى بوهدمة 2 5 البيضاء 2 البيضاء

0.10% 40 سليمان محمود يوسف طيب 2 5 البيضاء 2 البيضاء

0.10% 39 سلطان عبدالكريم عبدالغني عبدربه 2 5 البيضاء 2 البيضاء

0.09% 35 سعد حماد عبدالرازق سعد 2 5 البيضاء 2 البيضاء

0.05% 19 محمد سليمان عيسى محمد 2 5 البيضاء 2 البيضاء

نعم 12.44% 2353 عزالدين محمد يونس يحيى 2 6 المرج 2 البيضاء

نعم 8.76% 1658 الشريف الوافي محمد علي 2 6 المرج 2 البيضاء
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8.60% 1627 محمد عبدالسالم محمد صالح 2 6 المرج 2 البيضاء

6.87% 1299 سعد سالم الطالب حمد العبيدي 2 6 المرج 2 البيضاء

5.55% 1050 يوسف علي عيسى حمد 2 6 المرج 2 البيضاء

5.13% 971 خالد سعد محمد محمد 2 6 المرج 2 البيضاء

5.01% 948 عماد عبدالسالم علي محمد 2 6 المرج 2 البيضاء

3.96% 750 نصر صالح صلهوب بوهيسه 2 6 المرج 2 البيضاء

3.74% 707 عثمان الناجي عثمان الناجي 2 6 المرج 2 البيضاء

3.51% 664 اسامة خيرهللا علي محمد 2 6 المرج 2 البيضاء

3.08% 583 مفتاح ادم طاهر بوفردة 2 6 المرج 2 البيضاء

2.86% 542 عزالدين ونيس عبدالسيد محمد 2 6 المرج 2 البيضاء

2.79% 527 جمال محمد محمود بلعم 2 6 المرج 2 البيضاء

2.61% 493 سالم الفرجاني امحمد االكرش 2 6 المرج 2 البيضاء

2.57% 486 سالم بوشنيف عيسى عبيد 2 6 المرج 2 البيضاء

2.28% 432 محمد مفتاح يحيى امطول 2 6 المرج 2 البيضاء

2.27% 429 عبدالباسط خطاب اسويكر عوض 2 6 المرج 2 البيضاء

2.08% 393 محمد مسعود جبريل مسعود 2 6 المرج 2 البيضاء

1.86% 351 حمد محمد حمد مختاظ 2 6 المرج 2 البيضاء

1.83% 346 مفتاح محمد ابراهيم نوح 2 6 المرج 2 البيضاء

1.20% 227 صالح مفتاح سعيد صالح 2 6 المرج 2 البيضاء

1.01% 191 جالل مفتاح عبدهللا الشلماني 2 6 المرج 2 البيضاء

0.83% 157 سالمة محمد يوسف سليمان 2 6 المرج 2 البيضاء

0.82% 156 خالد ابراهيم حمد محمد 2 6 المرج 2 البيضاء

0.79% 150 وائل عبدالوهاب صالح الهذمال 2 6 المرج 2 البيضاء

0.76% 144 عبدالنبي صالح محمد عبدالمولى 2 6 المرج 2 البيضاء

0.75% 142 رضا صالح فرج ابوبكر 2 6 المرج 2 البيضاء

0.64% 121 سالم عبدالقادر مطرود الجوهري 2 6 المرج 2 البيضاء

0.62% 117 يونس عمر عبدهللا يونس 2 6 المرج 2 البيضاء

0.60% 113 عبدهللا ذاوود سعد فرج 2 6 المرج 2 البيضاء

0.56% 106 طارق محمد علي عبدالحميد 2 6 المرج 2 البيضاء
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0.54% 102 مظفر محمد حمد جبريل 2 6 المرج 2 البيضاء

0.50% 94 عبدالرحيم ادم عبدالسيد ادم 2 6 المرج 2 البيضاء

0.50% 94 فرج علي محمد محمد 2 6 المرج 2 البيضاء

0.39% 73 فوزي عبدهللا الكيالني سعيد 2 6 المرج 2 البيضاء

0.38% 72 سالم المين مصطفى عمر 2 6 المرج 2 البيضاء

0.33% 63 مفتاح ادريس مسعود محمد السلطني 2 6 المرج 2 البيضاء

0.33% 62 بدر ابوبكر محمد موسى 2 6 المرج 2 البيضاء

0.22% 42 سالم المبروك مصباح محمد 2 6 المرج 2 البيضاء

0.22% 41 ايمن مفتاح يونس محمد 2 6 المرج 2 البيضاء

0.13% 24 عصام محمد طاهر ابراهيم 2 6 المرج 2 البيضاء

0.11% 20 جاد هللا عبدهللا يحيى فضل هللا 2 6 المرج 2 البيضاء

نعم 13.98% 1144 عبدالعالي انور محمود المرتضى 1 7 قصر ليبيا 2 البيضاء

12.80% 1047 خليفة صالح سعيد محمد 1 7 قصر ليبيا 2 البيضاء

11.69% 956 ابراهيم محمد فضيل الحجازي 1 7 قصر ليبيا 2 البيضاء

11.40% 933 ناصر عمر يونس المبروك 1 7 قصر ليبيا 2 البيضاء

9.00% 736 راف هللا عبدالرحيم محمد بو النيانيه 1 7 قصر ليبيا 2 البيضاء

8.91% 729 فائز المبروك محمد خطاب 1 7 قصر ليبيا 2 البيضاء

8.48% 694 فرج سعد محمد بوخروبة 1 7 قصر ليبيا 2 البيضاء

7.74% 633 عبدهللا محمد صالح ادم 1 7 قصر ليبيا 2 البيضاء

5.73% 469 سليمان عبدالحميد عبدالسالم الطيف 1 7 قصر ليبيا 2 البيضاء

5.44% 445 مفتاح عثمان عبدربه سعد 1 7 قصر ليبيا 2 البيضاء

2.36% 193 فرج ادم عطية محمد 1 7 قصر ليبيا 2 البيضاء

1.59% 130 عبدالحميد علي مؤمن عبدالكريم 1 7 قصر ليبيا 2 البيضاء

0.88% 72 نصرالدين محمد محمد المرتضى 1 7 قصر ليبيا 2 البيضاء

نعم 22.61% 40207 صالح بشير صالح اجعودة 9 8 بنغازي 3 بنغازي

نعم 19.67% 34975 سليمان عوض فرج زوبى 9 8 بنغازي 3 بنغازي

نعم 3.17% 5634 محمد خليل احمد الزروق 9 8 بنغازي 3 بنغازي

نعم 1.85% 3286 احمد محمدعلي يوسف لنقي 9 8 بنغازي 3 بنغازي

نعم 1.81% 3227 فرج سعد فرج ساسي الورفلي 9 8 بنغازي 3 بنغازي
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نعم 1.74% 3098 الكامل محمد مختار الجطالوي 9 8 بنغازي 3 بنغازي

نعم 1.65% 2936 عمر خالد جبر العبيدي 9 8 بنغازي 3 بنغازي

نعم 1.54% 2734 عبدالمنعم فرج عبدالغني الوحيشي 9 8 بنغازي 3 بنغازي

نعم 1.34% 2378 عالء الدين مصطفى يوسف المقريف 9 8 بنغازي 3 بنغازي

نعم 1.25% 2218 محمد حسن صالح بوسدرة 9 8 بنغازي 3 بنغازي

نعم 1.15% 2052 محمد احمد عبدهللا الوليد 9 8 بنغازي 3 بنغازي

1.01% 1791 مصطفى بشير خيرهللا الطرابلسى 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.98% 1734 علي رمضان خليل ابوزعكوك 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.97% 1716 احمد علي حسن بالتمر 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.88% 1566 فتحي مسعود محمد الجالى 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.79% 1408 عبدهللا مفتاح عبدهللا الورفلي 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.77% 1369 مصطفى سعد الكيالني السعيطي 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.77% 1365 حسن احمد حسين بوتركية 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.75% 1334 عبدالسالم علي حسين كبالن 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.74% 1321 محمد علي بوعجيلة بوسنينه 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.69% 1228 خالد علي صالح بالقاسم 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.66% 1174 خالد بلعيد عمر زوبي 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.63% 1128 سليمان محمود سليمان موسى 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.60% 1060 رشيد يوسف حسن بوليفه 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.57% 1017 نوارة مختار محمد الجبالى 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.54% 959 ابراهيم بوبكر عبدالرحمن عطيه هللا 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.53% 944 سعد خليفة سعد العبار 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.52% 924 فرج عبدالعزيز عبدهللا نجم 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.50% 897 علي محمود علي قليصه 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.48% 858 صالح السنوسي حمد الفسي 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.45% 792 حسين صالح منصور بن حميد 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.44% 790 ادريس حمد مصطفى الغا 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.43% 763 جمال فرج صالح بن دردف 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.43% 760 بالنور مفتاح جبريل الفالح 9 8 بنغازي 3 بنغازي
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0.42% 743 شحات ابراهيم حسين العوامي 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.41% 733 عبدالسالم محمد سعد المسماري 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.40% 709 محمد عبدالجواد عثمان العوشار 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.38% 678 عبدالوهاب محمد مصطفى بسيكري 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.37% 664 منصور فرج منصور العمامي 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.37% 659 عبدالسالم مفتاح فرج البرغثى 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.36% 640 خالد علي احمد الوشفانى 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.31% 560 عبدالرسول ابريك هاشم العشيبي 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.30% 538 الصديق منصور عبدهللا ابوسنينة 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.30% 536 عمر عبدالحميد عبدالعالي ماضي 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.30% 528 ابراهيم فتحي ابراهيم عميش 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.30% 527 سعد علي عوض ابراهيم 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.30% 527 محمد ناجي حمد البرعصي 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.30% 526 مفتاح محمود عطية هللا البرغثي 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.29% 508 منير مصطفى فرج السمين 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.28% 500 عمر عبدالعزيز عبدالعاطى فضل هللا 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.28% 499 محمود عبد هللا عبدالكريم برنيه 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.28% 492 يوسف مفتاح محمد صدقي 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.27% 484 امال محمد عبدالسالم ابعيو 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.26% 466 صالح محمد عبدالدائم سليمان 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.25% 452 احمد عثمان علي الضراط 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.25% 441 جميلة محمد بالقاسم فالق 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.24% 420 عبدالرازق ابراهيم عبدالرازق بن صريتي 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.24% 419 محمود عيسى سالم البرعصي 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.23% 408 محمد عبدالرحمن محمد التايب 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.23% 405 محسن محمد مسعود الصرمانى 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.22% 396 خالد مصطفى عبدالسالم ابوالجود 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.21% 382 بوبكر فرج بوبكر شريعه 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.21% 374 عبدالكريم ابراهيم الحاج علي ابواصبع 9 8 بنغازي 3 بنغازي
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0.21% 372 عصام مفتاح سعد مخلوف 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.21% 365 سعد محمد عبدالرحمن العبيدي 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.20% 356 يوسف محمد عوض المقصبي 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.20% 348 معتز عوض ابراهيم باله 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.20% 347 سعد عثمان سعد حويو 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.19% 345 عبدالرحيم فرج مفتاح البيجو 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.19% 341 مصباح خليفة عمر العبار 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.19% 338 فهد فرج حسن البكوش 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.19% 337 عبدالحميد معتوق محمد العماري 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.19% 336 وليد علي ميالد الساحلي 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.19% 330 عبداللطيف عبدالحليم صابر الصنقرى 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.18% 327 عبدالحميد عبدالكريم محمد الشيخي 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.18% 326 احمد عبدالرازق عبدالحميد الزليتني 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.18% 326 حسن احمد محمود حويو 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.18% 325 فتحي عثمان دخيل الضريريط 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.18% 324 ادريس محمد رمضان القاضي 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.18% 323 عمر موسى الفضيل بوعمر 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.18% 317 خالد عمر محمد الترجمان 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.18% 316 عبدالحميد محمد عبدالحميد الجهمي 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.18% 313 سعيد عبدالسالم محمد ابوحجر 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.17% 311 يوسف فرج يوسف الفيتوري 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.17% 309 عبدالنبي نصر عبدالنبي المعداني 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.17% 305 ابراهيم فرج محمد انصيص 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.17% 304 عبد الواحد ابو بكر حمد الدرسي 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.16% 293 ابراهيم محمد رمضان الشركسي 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.16% 286 احمد صالح الشريف المسماري 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.16% 282 عادل علي ميالد الترهوني 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.16% 276 فرج عمر علي عمر 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.15% 275 عثمان عبدهللا عبدربه العقيلى 9 8 بنغازي 3 بنغازي
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0.15% 275 علي عبدالمقصود صالح القناشى 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.15% 264 حسين ابراهيم حمد الجروشي 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.15% 263 عبدهللا جمعه محمد البوسيفى 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.15% 262 ناصر محمد ابراهيم احداش 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.15% 262 نجيب فرج عبدالحميد االثرم 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.15% 259 صالح محمد حمد نبوس 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.15% 258 محمد مفتاح محمد عبدهللا 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.14% 256 احمد فؤاد عبدهللا محجوب 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.14% 254 علي يوسف محمد زيو 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.14% 254 موسى فرج مفتاح بورزيزه 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.14% 250 زاهية فرج عطيه علي 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.14% 249 عبداللطيف فرج عبدهللا الفسي 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.14% 243 سالم خليفة سالم العريبي 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.14% 243 محمد عبدهللا محمد بوزعكوك 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.14% 242 محمد خليل محمد بن سعود 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.14% 241 صالح مصطفى محمود بادى 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.13% 240 فائزة علي رجب السالك 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.13% 238 مصطفى محمد مفتاح فنوش 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.13% 236 محمد عبدالهادى محمد الترهونى 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.13% 225 عوض مفتاح علي بن غزي 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.13% 223 عمران صالح عبدالكافي جربوع 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.12% 222 عبدالسالم مفتاح حمد الشيخي 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.12% 219 سعاد السنوسي محمد الغزالى 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.12% 219 صالح حسين سعد هللا العوامي 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.12% 216 حسين صالح محمد البرعصي 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.12% 216 سامي سالم عبدالقادر االطرش 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.12% 214 صالح موسى امحمد السلينى 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.12% 213 صالح سعيد صالح الفزاني 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.12% 213 صالح احمودة صالح الشيخي 9 8 بنغازي 3 بنغازي

14 of 87 اإلنتخابية العمليات إدارة-
 والمرشحين السياسية الكيانات قسم:
إعداد   






2012 العام الوطني المؤتمر إلنتخابات األفراد المرشحين نتائج




لإلنتخابات المركزية اإلدارة-
 لإلنتخابات العليا الوطنية المفوضية   

فائز نسبة االصوات عدد األصوات إسم المرشح عدد المقاعد
رقم الدائرة 

الفرعية
فرعية. د

رقم الدائرة 

الرئيسية
الدائرة الرئيسية

0.12% 213 مصطفى عبدالفتاح محمد العريبى 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.12% 211 احمد الجالى عبدالجيد حنيش 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.12% 209 عبدالكريم علي عطيه بوخطوه 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.12% 209 نوال محمد محمد يوسف الشطشاط 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.12% 208 موفق محمد سليمان الزوى 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.12% 207 هشام احمد محمد اعريبي 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.12% 206 غانم بشير امحمد بشير 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.12% 205 مرعية فرج عبدالسالم المهدوي 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.11% 203 عبدالسالم االفى علي الكيالنى 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.11% 202 عاطف ميلود جمعه الحاسية 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.11% 201 موسى ابراهيم الزروق المغربي 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.11% 200 مسعود عبدالجليل عثمان الحجازي 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.11% 199 وليد عمر محمد الفيتوري 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.11% 197 علي عمران عبدهللا بن زايد 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.11% 196 عبدالسالم علي احمد مفتاح 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.11% 191 اسامة صالح عبدهللا صالح 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.11% 191 حمد ابراهيم حمد الفسي 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.11% 191 عبدالرحمن فرج ونيس بوزغيبه 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.11% 190 صالح عقيلة الصغير الكزه 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.11% 189 سامي عبدالخالق بالحسن الدرسى 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.11% 189 عبدالسالم عمر احمد باالشهر 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.11% 189 فوزية حسن جمعة بوشعالة 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.10% 185 احمد عبدالجليل سليمان الصالبي 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.10% 184 احمد سالم عيسى البرغثي 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.10% 184 خليفة فرج عبدالسالم الشيخي 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.10% 182 سالم امراجع بوبكر العقوري 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.10% 179 ابوالنور عبدالعزيز الصايم العبيدى 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.10% 176 موسى شحات عمر الزغنون 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.10% 176 نورالهدى احمد مصطفى الشريف 9 8 بنغازي 3 بنغازي
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0.10% 175 اسمهان عبدالقادر حسين بالعون 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.10% 173 ابريك عوض محمد درباش 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.10% 173 احمد ابوبكر عبدالقادر العبار 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.10% 173 محمد اعتيق الساعدي منصور 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.10% 171 موسى ابوسيف ياسين المغربي 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.10% 170 صالح ونيس صالح الزيانى 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.09% 168 انور عبدالقادر عبدالقادر البدري 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.09% 168 منصور عمر مصطفى النعاس 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.09% 166 رمضان صالح حمد بن عامر الساحلي 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.09% 166 سيف الدين محمد صالح األوجلي 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.09% 164 مريم عبدالقادر رشيد الجهمي 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.09% 164 مصطفى محمد احميده كفاله 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.09% 161 مصطفى رجب محمد الجهاني 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.09% 160 مصطفى محمود فرج العمامي 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.09% 159 احمد عبدهللا عبدالعزيز المقيرحي 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.09% 158 احمد سالم علي السائح 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.09% 157 محمد عبدالسالم محمد بن عطيه 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.08% 150 حسين المدني الشيباني السعداوي 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.08% 147 خليل محمد احمد جعفر 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.08% 144 حاتم فرج سحيل الزوى 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.08% 139 عبدهللا ابراهيم عبدهللا الهنيد 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.08% 138 حلوم فرج بالنور الفالح 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.08% 138 فتحي الصادق صالح حسين 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.08% 137 صالح محمد صالح حمزه 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.08% 137 محمد الهاشمي محمد القندوز 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.08% 136 محمد ابوبكر يونس العبود 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.07% 132 مفتاح سعيد محمد السراوي 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.07% 131 ميلود محمد المهدى اوريث 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.07% 129 عبدالسالم احمد الرفاعي محمد المهدوي 9 8 بنغازي 3 بنغازي
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0.07% 127 جمال محمد بخاطرة الحوتي 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.07% 124 حاتم عطيه مصطفى الكردى 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.07% 124 نعيمة محمد حمد الفارسي 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.07% 122 محمد مسعود محمد ادبيش 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.07% 122 مفتاح عبدالحميد محمد سعد الخشمي 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.07% 120 الساعدى عبدالرحمن محمد النيهوم 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.07% 120 صالح حمد مسعود عمر 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.07% 120 صبري علي السنوسى المنصورى 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.07% 119 عبدهللا محمد بن صالح الصابري 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.07% 118 سعد محمد عبدالرازق مناع 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.07% 117 حسن يونس بوبكر بن يونس 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.07% 116 طارق سعد عمر القزيرى 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.06% 114 المهدي على المهدى الحداد 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.06% 114 سامية عمر بالقاسم الهاشمي 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.06% 114 صالح سالم علي اليدري 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.06% 114 محمد مفتاح عبدالحفيظ اعطية 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.06% 113 مصطفى عاطف محمد احنيش 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.06% 110 توفيق على محمد بن جميعة 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.06% 110 حمد سلطان جبريل الفائدي 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.06% 110 عادل احمد سالم الحنوش 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.06% 109 فاطمة مسعود بوبكر زيد 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.06% 107 ابراهيم جبريل محمد عبدهللا 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.06% 107 مرعي ابراهيم الزروق ديهوم 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.06% 105 محمد علي عمر عبدالمالك 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.06% 104 محمد منصور محمد بن كاطو 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.06% 102 طارق علي محمود بادي 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.06% 98 مريم عبدالرحمن بشير العياط 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.05% 97 محمد عبدالكريم مفتاح السالمي 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.05% 96 عبدالحميد ابراهيم يوسف بووذن 9 8 بنغازي 3 بنغازي
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0.05% 96 عبدالرازق اعبيد شاهين منصور 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.05% 96 فائز محمد طاهر عبدالسالم 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.05% 94 عبدالكريم عبدهللا ابراهيم بالقاسم 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.05% 93 عيسى محمد صالح عيسى 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.05% 92 علي مصطفى محمد العمامي 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.05% 92 فتحي خليفة حمد جلهوم 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.05% 91 صالح عمران جبريل النائس 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.05% 90 اسامة مفتاح الحاج علي بوغرارة 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.05% 88 عبدهللا نويجي حمد المغيربي 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.05% 88 هاجر عبدهللا موسى الحرش 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.05% 83 عبدالمالك عبدهللا علي الشريف 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.04% 80 حسن محمد حسن الهنتاتى 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.04% 76 صالح رزق محمود اغنيوه 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.04% 75 علي محمد جمعة الشريف 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.04% 75 محمد مفتاح سليمان محمد العمروني 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.04% 74 عزالدين محمد مسعود محمد 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.04% 73 ادريس السنوسي سالم بلقاسم 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.04% 73 ايهاب حلمي ابراهيم كيومزاكس 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.04% 72 عادل محمد ابراهيم بن صريتي 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.04% 72 عبدالسالم احمد مصطفى العسبلي 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.04% 72 ناجية عبدالحفيظ حسين محمد 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.04% 72 نوري ابراهيم حمد العريبى 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.04% 69 موفق حسن عمر العبار 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.04% 68 خديجة صالح صالح زيدان 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.04% 67 عزيزة ادريس عبدالجواد اسحيل 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.04% 66 عبدالواحد محمد محمد الزائدى 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.04% 66 عوض احمد محمد صالح 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.04% 65 جبر عبدالقادر سعد الكيالني 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.04% 65 عبدالرحمن محمد محمد بالروين 9 8 بنغازي 3 بنغازي
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0.04% 63 حسن عوض حسن اشويقي 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.04% 63 خالد عبدالوهاب محمد خليل جار هللا 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.04% 63 رشيد عبدالحميد عبدالواحد العرفية 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.04% 63 عبدهللا فرج محمد عبدهللا 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.03% 60 عبدهللا علي عبدهللا خليفة 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.03% 59 اسامة المهدى عبدالعزيز ماضى 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.03% 52 احمد عبدالسالم محمد بوشحيمه 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.03% 46 ابوبكر محمد خليفة بن عاشور 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.02% 44 سامي امراجع محمد الباح 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.02% 44 عبدالفتاح محمود شقلوف محمد 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.02% 43 مصطفى محمد علي المانع 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.02% 42 عبدهللا علي عبدالرحيم احسين 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.02% 42 فؤاد اسعد عرابى بن عمران 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.02% 40 مفتاح محمد ابراهيم شبش 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.02% 39 ادريس عبدالسالم مفتاح القذافي بوقشاطة 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.02% 36 احسين محمد احمد عبدهللا 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.02% 33 عزالدين عبدالحميد بوبكر حمد 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.02% 30 عبدالسالم حسين عبدالسالم مبارك 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.02% 29 عبدالناصر سليم علي شحوت 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.02% 29 عماد الدين علي مادى علي 9 8 بنغازي 3 بنغازي

0.01% 15 طارق رمضان عبدالسالم حسن 9 8 بنغازي 3 بنغازي

نعم 22.77% 787 فهيم علي سعد الرطب 2 9 توكرة 3 بنغازي

نعم 16.75% 579 سالم محمد عبداللطيف بوجنات 2 9 توكرة 3 بنغازي

11.78% 407 ابوبكر يونس سليمان بوهنيه 2 9 توكرة 3 بنغازي

8.25% 285 محمد عمر محمد الرطب 2 9 توكرة 3 بنغازي

6.37% 220 المبروك علي عبدالرحيم محمود 2 9 توكرة 3 بنغازي

6.05% 209 رافع عبدالمالك عبدالكريم يونس 2 9 توكرة 3 بنغازي

5.96% 206 فيتور خالد خليل الكاسح 2 9 توكرة 3 بنغازي

5.38% 186 عبدالكريم مسعود محمد ادبيش 2 9 توكرة 3 بنغازي
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5.06% 175 فرج محمد حسن سليمان 2 9 توكرة 3 بنغازي

3.65% 126 عثمان عوض شحات الغزالى 2 9 توكرة 3 بنغازي

3.21% 111 امراجع محمد محمد علي 2 9 توكرة 3 بنغازي

2.29% 79 وليد فرج سالم البابا العبدلي 2 9 توكرة 3 بنغازي

1.01% 35 ادم عبدالرازق صالح حامد 2 9 توكرة 3 بنغازي

0.87% 30 عيسى محمد مفتاح عبد العاطي 2 9 توكرة 3 بنغازي

0.61% 21 مفتاح علي محمد الدينالي 2 9 توكرة 3 بنغازي

نعم 24.74% 2215 محمد سليمان محمد البدرى 2 10 االبيار 3 بنغازي

نعم 8.98% 804 محمد اجويلى عبدالعالى عبدهللا 2 10 االبيار 3 بنغازي

7.62% 682 اهليل محمد محمود اهليل 2 10 االبيار 3 بنغازي

7.07% 633 صالح محمود محمد قليوان 2 10 االبيار 3 بنغازي

6.21% 556 هارون محمد عبدالونيس محمد 2 10 االبيار 3 بنغازي

5.50% 492 عيسى احكيم علي احكيم 2 10 االبيار 3 بنغازي

5.31% 475 عادل علي سليمان العقيبي 2 10 االبيار 3 بنغازي

4.78% 428 سعد عبدالقادر عبدالقادر البدري 2 10 االبيار 3 بنغازي

4.03% 361 عبدالسالم محمد موسى حمد هللا 2 10 االبيار 3 بنغازي

2.28% 204 عبدالفتاح حمودة معيوف حمودة 2 10 االبيار 3 بنغازي

2.19% 196 فايز علي عبدهللا البدرى 2 10 االبيار 3 بنغازي

2.10% 188 احمد علي ميالد محمد 2 10 االبيار 3 بنغازي

1.99% 178 توفيق مصباح سليمان رقرق 2 10 االبيار 3 بنغازي

1.72% 154 ابراهيم حسين ابراهيم سعد 2 10 االبيار 3 بنغازي

1.65% 148 عادل ابراهيم يونس المبروك 2 10 االبيار 3 بنغازي

1.56% 140 حليمة محمد عقيله اكريم 2 10 االبيار 3 بنغازي

1.41% 126 محمد عبدالهادى عبدالرحيم عبدهللا 2 10 االبيار 3 بنغازي

1.31% 117 نوري حسين عبدربه حسين 2 10 االبيار 3 بنغازي

1.28% 115 عبدهللا محمد ذاوود حسين 2 10 االبيار 3 بنغازي

1.15% 103 عبدالواحد مهيوس عبدالجليل مهيوس 2 10 االبيار 3 بنغازي

1.03% 92 ميلود محمد عبدالحفيظ الشهيبي 2 10 االبيار 3 بنغازي

0.98% 88 فرج علي عمر امنيسر 2 10 االبيار 3 بنغازي
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0.89% 80 زاهية المبروك حمد ادم 2 10 االبيار 3 بنغازي

0.78% 70 عبدهللا صالح عبدهللا عبدالرحمن 2 10 االبيار 3 بنغازي

0.65% 58 ابراهيم بوهدمة عبدالحميد العبار 2 10 االبيار 3 بنغازي

0.60% 54 صالح على سليمان رقرق 2 10 االبيار 3 بنغازي

0.60% 54 علي عبدالعاطي عبدالمولى المهشهش 2 10 االبيار 3 بنغازي

0.47% 42 سميرة عبدهللا سعيد احمد 2 10 االبيار 3 بنغازي

0.36% 32 مفتاح عيسى محمد الحسين 2 10 االبيار 3 بنغازي

0.30% 27 يوسف امراجع يوسف عبدربه 2 10 االبيار 3 بنغازي

0.28% 25 الشريف امراجع فضل هللا عيسى 2 10 االبيار 3 بنغازي

0.18% 16 فرج حمد محمد حمد 2 10 االبيار 3 بنغازي

نعم 37.95% 1349 عبدهللا عمران محمد القماطى 1 11 قمينس 3 بنغازي

19.69% 700 عبدهللا امراجع عبدهللا محمد 1 11 قمينس 3 بنغازي

11.25% 400 معتز عيسى رجب بوكمار 1 11 قمينس 3 بنغازي

7.99% 284 علي مفتاح سعد الشنيبى 1 11 قمينس 3 بنغازي

7.82% 278 جمعة الغماري عبدهللا الحزر 1 11 قمينس 3 بنغازي

5.99% 213 عبدالعالي محمد عبدالسالم البدري 1 11 قمينس 3 بنغازي

3.91% 139 ايمن مفتاح فرجانى سليمان 1 11 قمينس 3 بنغازي

3.29% 117 خالد صفى الدين احمد جادهللا 1 11 قمينس 3 بنغازي

2.11% 75 جالل عوض السنوسي الشلمانى 1 11 قمينس 3 بنغازي

نعم 19.85% 1066 نجم الدين عبدالجليل صالح النمر 1 12 سلوق 3 بنغازي

14.91% 801 يوسف محمد كمود الفاخري 1 12 سلوق 3 بنغازي

13.89% 746 فرج محمد الطالب الجارح 1 12 سلوق 3 بنغازي

8.79% 472 عمر علي الزروق ديهوم احواس 1 12 سلوق 3 بنغازي

8.38% 450 فرج سليمان عقيله لقم 1 12 سلوق 3 بنغازي

8.36% 449 خالد عمر امهيدى الرقاص 1 12 سلوق 3 بنغازي

7.61% 409 فتحي عمر علي اجطل 1 12 سلوق 3 بنغازي

6.72% 361 وليد سالم ادريس مجيد 1 12 سلوق 3 بنغازي

5.40% 290 سالم محمد محمود منصور 1 12 سلوق 3 بنغازي

3.78% 203 بوبكر مختار علي بوذية 1 12 سلوق 3 بنغازي
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1.40% 75 مفتاح محمد مفتاح الزكره 1 12 سلوق 3 بنغازي

0.54% 29 زيد مصطفى محمد الرقاص 1 12 سلوق 3 بنغازي

0.37% 20 احمد مفتاح حسن بوشعراية 1 12 سلوق 3 بنغازي

نعم 8.99% 2281 نور الدين سليمان مصطفى الشريف 4 13 اجدابيا 4 اجدابيا

نعم 8.73% 2215 محمد سعد امعزب احويج 4 13 اجدابيا 4 اجدابيا

نعم 6.87% 1742 موسى فرج صالح فرج 4 13 اجدابيا 4 اجدابيا

نعم 5.68% 1440 عبدالسالم خميس عبدالنبي االجهر 4 13 اجدابيا 4 اجدابيا

5.26% 1333 سعيد علي بوحلفاية بوحلفاية 4 13 اجدابيا 4 اجدابيا

4.45% 1129 محمد هاشم محمد علي حمدو فركاش 4 13 اجدابيا 4 اجدابيا

4.14% 1051 سعد حماد صالح القبائلي 4 13 اجدابيا 4 اجدابيا

3.94% 998 عبدالسالم عبدالهادي جبريل بوشقمة 4 13 اجدابيا 4 اجدابيا

3.43% 870 عيسى محمد عمر رشوان 4 13 اجدابيا 4 اجدابيا

2.05% 521 نوح عبدالسيد عبدهللا يونس 4 13 اجدابيا 4 اجدابيا

1.94% 493 عبدالناصر عبدالرحيم الفضيل المهشهش 4 13 اجدابيا 4 اجدابيا

1.91% 485 مفتاح محمد عثمان موسى 4 13 اجدابيا 4 اجدابيا

1.87% 473 صالح محمد موسى ارميلة 4 13 اجدابيا 4 اجدابيا

1.80% 457 خالد مرزوق امحمد الفاخري 4 13 اجدابيا 4 اجدابيا

1.68% 426 عبدالرحيم محمد محمد بدر 4 13 اجدابيا 4 اجدابيا

1.68% 425 عادل علي امخاطرة علي 4 13 اجدابيا 4 اجدابيا

1.65% 419 ناصر محمود مطرود ختال 4 13 اجدابيا 4 اجدابيا

1.44% 364 علي امراجع علي اهويدي 4 13 اجدابيا 4 اجدابيا

1.42% 361 محمد جبريل عبدهللا السكران 4 13 اجدابيا 4 اجدابيا

1.39% 353 عبدالسالم حسين بالحسن عبدالهادي 4 13 اجدابيا 4 اجدابيا

1.39% 352 فتحي سعد محمد حنطيش 4 13 اجدابيا 4 اجدابيا

1.36% 345 ناجي احمدة خليفة الشاردة 4 13 اجدابيا 4 اجدابيا

1.27% 322 فرج سعد حمد ابراهيم 4 13 اجدابيا 4 اجدابيا

1.24% 314 ادريس عبدالهادي أمحمد مفتاح 4 13 اجدابيا 4 اجدابيا

1.18% 298 عبدالناصر عبدالكريم عيسى سليمان 4 13 اجدابيا 4 اجدابيا

1.16% 295 مفتاح سعد مسعود العريبي 4 13 اجدابيا 4 اجدابيا
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0.97% 247 فتحي منصور صالح اذويب 4 13 اجدابيا 4 اجدابيا

0.94% 239 جمعة عبدالهادي بالقاسم عمر 4 13 اجدابيا 4 اجدابيا

0.93% 235 سالم سعيد سالم جضران 4 13 اجدابيا 4 اجدابيا

0.92% 233 امحمد علي محمد الكبير 4 13 اجدابيا 4 اجدابيا

0.91% 232 عبدالمنعم بشير سليمان الشيخي 4 13 اجدابيا 4 اجدابيا

0.82% 209 مؤمن هالل سالم صالح 4 13 اجدابيا 4 اجدابيا

0.82% 208 خميس عوض الزوام حسن 4 13 اجدابيا 4 اجدابيا

0.81% 206 احمد سليمان مهدي العريبي 4 13 اجدابيا 4 اجدابيا

0.81% 205 سعيد محمد عمر الرزم 4 13 اجدابيا 4 اجدابيا

0.76% 192 سليمان عبدالسيد عبدهللا يونس 4 13 اجدابيا 4 اجدابيا

0.67% 171 حافظ جبريل عمر عبدالجواد 4 13 اجدابيا 4 اجدابيا

0.63% 160 عبدهللا محمد عبدهللا قادربوه 4 13 اجدابيا 4 اجدابيا

0.61% 154 فتحية سالم مختار الشبلي 4 13 اجدابيا 4 اجدابيا

0.60% 152 احمد ابراهيم عيسى ابوهدمة 4 13 اجدابيا 4 اجدابيا

0.58% 147 حمزة عطية هللا أمحارب الدليمي 4 13 اجدابيا 4 اجدابيا

0.57% 144 خالد علي سعد اخضير 4 13 اجدابيا 4 اجدابيا

0.54% 138 فوزي فرج محمد بوليفة 4 13 اجدابيا 4 اجدابيا

0.52% 133 حسن مهدي عطية خميس 4 13 اجدابيا 4 اجدابيا

0.51% 129 فتحي موسى عطية الكاسح 4 13 اجدابيا 4 اجدابيا

0.50% 127 عبدهللا ابراهيم ابوخريص عمر 4 13 اجدابيا 4 اجدابيا

0.50% 126 محمد حسن عمر نشاد 4 13 اجدابيا 4 اجدابيا

0.49% 124 سعد عبدهللا سعد العيضة 4 13 اجدابيا 4 اجدابيا

0.46% 117 سالم فرج خليل الكاسح 4 13 اجدابيا 4 اجدابيا

0.45% 113 فتحي محمد عثمان الكيالني 4 13 اجدابيا 4 اجدابيا

0.43% 109 عبدالسالم محمد عبدالرحمن االسود 4 13 اجدابيا 4 اجدابيا

0.42% 107 يوسف ادريس محمد العناني 4 13 اجدابيا 4 اجدابيا

0.41% 104 رمضان سعيد عيسى القبائلي 4 13 اجدابيا 4 اجدابيا

0.37% 94 عبدالباسط عمر صالح محمد 4 13 اجدابيا 4 اجدابيا

0.37% 94 علي عبدالحميد مفتاح ابراهيم 4 13 اجدابيا 4 اجدابيا
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0.36% 92 فرج سليمان بوبكر علي 4 13 اجدابيا 4 اجدابيا

0.35% 90 صالح الساكر ابراهيم الزغيد 4 13 اجدابيا 4 اجدابيا

0.34% 87 ريحاب محمد احمد االخوانية 4 13 اجدابيا 4 اجدابيا

0.34% 85 عبدالباسط سعيد محمد سعيد 4 13 اجدابيا 4 اجدابيا

0.31% 79 محمد عوض محمد كيشار 4 13 اجدابيا 4 اجدابيا

0.30% 77 احمد موسى عبدهللا الصبحي 4 13 اجدابيا 4 اجدابيا

0.30% 75 ابراهيم احمد محمد بيوض 4 13 اجدابيا 4 اجدابيا

0.27% 69 سعد عبدالحميد سعيد بوخريم 4 13 اجدابيا 4 اجدابيا

0.27% 68 محمد رجب عمر صالح 4 13 اجدابيا 4 اجدابيا

0.26% 66 صالح عبدالكريم صالح عبدالقادر 4 13 اجدابيا 4 اجدابيا

0.25% 63 محمد ادريس امبارك امريض 4 13 اجدابيا 4 اجدابيا

0.21% 54 عبدالحفيظ احميدة عبدالحفيظ بوبكر 4 13 اجدابيا 4 اجدابيا

0.17% 44 اشرف يحي محمود علي 4 13 اجدابيا 4 اجدابيا

نعم 44.18% 1578 عثمان عابد محمد مذكور 1 14 البريقة 4 اجدابيا

28.72% 1026 سالم صالح عبدهللا هارون 1 14 البريقة 4 اجدابيا

7.28% 260 المبروك عبدالسالم عمر الستاوية 1 14 البريقة 4 اجدابيا

6.30% 225 ادريس بالقاسم صالح عبدهللا 1 14 البريقة 4 اجدابيا

4.87% 174 علي جبريل مصباح احميد 1 14 البريقة 4 اجدابيا

2.91% 104 عبدالفتاح صالح عبدالعالي أمحمد 1 14 البريقة 4 اجدابيا

2.72% 97 احمد صالح عمر بوعميرة 1 14 البريقة 4 اجدابيا

1.71% 61 عبدالقادر يونس محمد هيبة 1 14 البريقة 4 اجدابيا

0.56% 20 احمد المبروك سليمان محمود 1 14 البريقة 4 اجدابيا

0.48% 17 موسى محمود عبدالرحمن موسى 1 14 البريقة 4 اجدابيا

0.28% 10 محمد ادم ادريس حمد 1 14 البريقة 4 اجدابيا

نعم 48.03% 4946 عوض محمد عوض عبدالصادق 1 15 إجخرة/أوجلة/جالو 4 اجدابيا

15.90% 1637 سعد بشير صيد صيد 1 15 إجخرة/أوجلة/جالو 4 اجدابيا

15.57% 1603 احمد جمعة احمد االوجلي 1 15 إجخرة/أوجلة/جالو 4 اجدابيا

12.15% 1251 محمد بلعيد رجب ديهوم 1 15 إجخرة/أوجلة/جالو 4 اجدابيا

4.48% 461 صالح محمد ارحيم اعزيمات 1 15 إجخرة/أوجلة/جالو 4 اجدابيا
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2.76% 284 عبدالرازق محمد محمد بن اسبيع 1 15 إجخرة/أوجلة/جالو 4 اجدابيا

1.13% 116 عبدالصادق عبدالرحمن امبية اللقان 1 15 إجخرة/أوجلة/جالو 4 اجدابيا

نعم 16.74% 276 محمد عبدالكريم عبدالحميد دومة 1 16 تازربو 4 اجدابيا

16.62% 274 خالد غيث السنوسي يوسف 1 16 تازربو 4 اجدابيا

11.16% 184 المبروك فرج المبروك العلوش 1 16 تازربو 4 اجدابيا

9.70% 160 فايز خليفة صالح دومة 1 16 تازربو 4 اجدابيا

9.22% 152 بدر ابوبكر اسبيق الشافعي 1 16 تازربو 4 اجدابيا

8.55% 141 فرحات ميكائيل محمد عقوب 1 16 تازربو 4 اجدابيا

8.37% 138 محمد ونيس امجيحيد المهدي عبدالعاطي 1 16 تازربو 4 اجدابيا

4.91% 81 عبدالباسط محمد السنوسي مفتاح 1 16 تازربو 4 اجدابيا

4.18% 69 محمد محمد حمد بوراس 1 16 تازربو 4 اجدابيا

3.70% 61 الالفي بدر الدين ابوبكر حماد 1 16 تازربو 4 اجدابيا

2.61% 43 وسام مفتاح يوسف جيدهللا 1 16 تازربو 4 اجدابيا

2.18% 36 احسين محمد مفتاح بن عبدهللا 1 16 تازربو 4 اجدابيا

1.76% 29 ادريس عمر المهدي عبدالعاطي 1 16 تازربو 4 اجدابيا

0.30% 5 محمد بوبكر اسبيق الشافعي 1 16 تازربو 4 اجدابيا

نعم 37.75% 7555 السنوسي سالم عمر القمي 2 17 الكفرة 4 اجدابيا

نعم 37.08% 7422 حامد سليمان صالح الحته 2 17 الكفرة 4 اجدابيا

24.35% 4874 محمد رزي محمد مردي 2 17 الكفرة 4 اجدابيا

0.33% 67 امجاور هيبة أمجيحيد حمد 2 17 الكفرة 4 اجدابيا

0.09% 19 بن عيسى بالقاسم صالح اكريم 2 17 الكفرة 4 اجدابيا

0.06% 13 مفتاح عبدالرحيم محمد خليل 2 17 الكفرة 4 اجدابيا

0.04% 9 باسم احمد علي الناكرة 2 17 الكفرة 4 اجدابيا

0.04% 9 سلطان عبدالكريم علي بوحرق 2 17 الكفرة 4 اجدابيا

0.04% 8 خطاب خالد خطاب خالد 2 17 الكفرة 4 اجدابيا

0.03% 6 حافظ حامد طاهر جيد هللا 2 17 الكفرة 4 اجدابيا

0.02% 5 عبدالرحمن عبدالحميد فرج عقوب 2 17 الكفرة 4 اجدابيا

0.02% 4 محمد علي محمد عقوب 2 17 الكفرة 4 اجدابيا

0.02% 4 محمد رمضان سيدي توغي 2 17 الكفرة 4 اجدابيا
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0.02% 4 مهدي صالح يوسف الصوصاع 2 17 الكفرة 4 اجدابيا

0.01% 2 ابراهيم عبدهللا علي رجب 2 17 الكفرة 4 اجدابيا

0.01% 2 ادريس بشير صالح العابديه 2 17 الكفرة 4 اجدابيا

0.01% 2 عبدالرحمن ابراهيم يوسف يسكي 2 17 الكفرة 4 اجدابيا

0.01% 2 عبدالسيد يوسف عبدالرحيم محمود 2 17 الكفرة 4 اجدابيا

0.01% 2 محمد محمود عبدالعزيز اهليل 2 17 الكفرة 4 اجدابيا

0.01% 2 محمد علي الفضيل امبارك 2 17 الكفرة 4 اجدابيا

0.01% 2 محمد ابراهيم سليمان بوعمود 2 17 الكفرة 4 اجدابيا

0.00% 1 راشد عطيه اذويب عبدالكريم 2 17 الكفرة 4 اجدابيا

0.00% 1 فرج يونس ادريس الفرجاني 2 17 الكفرة 4 اجدابيا

0.00% 0 ايمن غيث مفتاح الجارح 2 17 الكفرة 4 اجدابيا

0.00% 0 بوبكر امصادف يونس بدر 2 17 الكفرة 4 اجدابيا

0.00% 0 عبدالباسط اصميده عبدالسالم اسويحل 2 17 الكفرة 4 اجدابيا

0.00% 0 عطية هيبة محمد احويج 2 17 الكفرة 4 اجدابيا

0.00% 0 مبروك محمد عبدهللا النعناع 2 17 الكفرة 4 اجدابيا

0.00% 0 محمود احمد عبدالهادي شعيب 2 17 الكفرة 4 اجدابيا

0.00% 0 ناصر ابوبكر صالح منصور 2 17 الكفرة 4 اجدابيا

نعم 41.02% 2787 سعد ابراهيم بن شرادة ابراهيم 1 18 السدرة 5 سرت والجفرة

20.03% 1361 فضيل الصقر محمد فاضل 1 18 السدرة 5 سرت والجفرة

8.95% 608 عمر شامخ محمد الحسوني 1 18 السدرة 5 سرت والجفرة

8.67% 589 صفي الدين هالل محمد الشريف 1 18 السدرة 5 سرت والجفرة

7.71% 524 محمود عبدالرسول صالح النعاس 1 18 السدرة 5 سرت والجفرة

6.36% 432 ابراهيم غيضان ابوبكر غيضان 1 18 السدرة 5 سرت والجفرة

3.02% 205 جبريل شعيب سليمان ابراهيم سليمان 1 18 السدرة 5 سرت والجفرة

1.97% 134 مهدي صالح امراجع صالح 1 18 السدرة 5 سرت والجفرة

1.43% 97 غيث احمد سيف النصر سيف النصر 1 18 السدرة 5 سرت والجفرة

0.49% 33 محمد امراجع هالل صقر 1 18 السدرة 5 سرت والجفرة

0.35% 24 الصافي صالح الكيالني صالح 1 18 السدرة 5 سرت والجفرة

نعم 16.56% 2424 مفتاح فرج صالح عمر شنبور 2 19 سرت 5 سرت والجفرة
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نعم 16.24% 2377 عبدالجليل محمد عبدالجليل الشاوش 2 19 سرت 5 سرت والجفرة

9.17% 1343 ارفاعي مسعود خليفة امطير 2 19 سرت 5 سرت والجفرة

7.23% 1059 علي عمران سعيد الفرجاني 2 19 سرت 5 سرت والجفرة

5.83% 854 اعجيل عبدالسالم ابوزيد الصادق 2 19 سرت 5 سرت والجفرة

4.94% 723 مختار محمد عبدالقادر شقلوف 2 19 سرت 5 سرت والجفرة

3.53% 516 علي ضو امحمد لبز 2 19 سرت 5 سرت والجفرة

3.06% 448 اسماعيل علي محمد العريق 2 19 سرت 5 سرت والجفرة

2.65% 388 محمد علي بلعيد مسعود 2 19 سرت 5 سرت والجفرة

2.30% 337 علي مصطفى محمد الكرامي 2 19 سرت 5 سرت والجفرة

2.09% 306 عقيلة خليفة بلقاسم امحمد 2 19 سرت 5 سرت والجفرة

1.88% 275 زائد هدية عطية ابوبكر 2 19 سرت 5 سرت والجفرة

1.84% 270 علي محمد علي محمد القاضي 2 19 سرت 5 سرت والجفرة

1.76% 257 محمد عبدهللا صالح المفصع 2 19 سرت 5 سرت والجفرة

1.46% 214 زيدان سليمان علي اقالش 2 19 سرت 5 سرت والجفرة

1.42% 208 عبدالسالم معمر عبدالقادر الفاسي 2 19 سرت 5 سرت والجفرة

1.41% 206 محمد علي محمد التائب 2 19 سرت 5 سرت والجفرة

1.34% 196 علي دينار علي عمر 2 19 سرت 5 سرت والجفرة

1.29% 189 الصديق محمد علي صالح القبي 2 19 سرت 5 سرت والجفرة

1.28% 188 محمد علي محمد المشاي 2 19 سرت 5 سرت والجفرة

1.14% 167 نجيب صالح عبدالدائم حسن 2 19 سرت 5 سرت والجفرة

1.09% 159 احمد المهدي اعبيد مسعود 2 19 سرت 5 سرت والجفرة

0.96% 140 فتحي منير الشيباني الدعيكي 2 19 سرت 5 سرت والجفرة

0.85% 125 احمد الصغير احمد الصغير 2 19 سرت 5 سرت والجفرة

0.85% 125 غيث خليفة محمد اطبيقة 2 19 سرت 5 سرت والجفرة

0.80% 117 سليمان محمد المبروك عجروش 2 19 سرت 5 سرت والجفرة

0.79% 116 سالم احمد نافع الدبار 2 19 سرت 5 سرت والجفرة

0.72% 106 محمد سالم محمد بن غزي 2 19 سرت 5 سرت والجفرة

0.72% 106 مصباح عمر احمد المطري 2 19 سرت 5 سرت والجفرة

0.59% 87 ابوبكر محمد عمر محمد 2 19 سرت 5 سرت والجفرة
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0.51% 75 عبدالحميد عبدالسالم ابوشناف اجباره 2 19 سرت 5 سرت والجفرة

0.51% 74 محمد خليفة احمد ابوستة 2 19 سرت 5 سرت والجفرة

0.46% 68 علي حسن حسن عبدالرحيم 2 19 سرت 5 سرت والجفرة

0.44% 64 محمود المبروك مفتاح سعيد 2 19 سرت 5 سرت والجفرة

0.42% 62 فرحات محمد ابوشيبة ابوستة 2 19 سرت 5 سرت والجفرة

0.37% 54 محمد سيدي علي محمد االمين 2 19 سرت 5 سرت والجفرة

0.25% 36 جمال محمد عبدالمولى الغزال 2 19 سرت 5 سرت والجفرة

0.24% 35 مفتاح ابوبكر مفتاح السيوي 2 19 سرت 5 سرت والجفرة

0.21% 31 ازقير نصر ازقير خليفة 2 19 سرت 5 سرت والجفرة

0.16% 23 اسامة فرج ابوراوي حافظ 2 19 سرت 5 سرت والجفرة

0.15% 22 عبدالنبي سعد صالح عبدالمقصود 2 19 سرت 5 سرت والجفرة

0.15% 22 محمد حسن عبدهللا علي 2 19 سرت 5 سرت والجفرة

0.14% 21 ضو احمد علي الجغلي 2 19 سرت 5 سرت والجفرة

0.12% 18 ابراهيم مصطفى محمد حافظ 2 19 سرت 5 سرت والجفرة

0.05% 7 ناصر خليفة محمد خليفة 2 19 سرت 5 سرت والجفرة

نعم 47.78% 4349 علي زيدان محمد زيدان 2 20 الجفرة 5 سرت والجفرة

نعم 16.13% 1468 السنوسي محمد السنوسي الدبري 2 20 الجفرة 5 سرت والجفرة

7.70% 701 يوسف حسن احمد االحيول 2 20 الجفرة 5 سرت والجفرة

3.93% 358 مصطفى محمد امحمد العكشي 2 20 الجفرة 5 سرت والجفرة

3.28% 299 عبدالحكيم احمد الريفي بن عبداللطيف العطشان 2 20 الجفرة 5 سرت والجفرة

3.09% 281 علي محمد علي العربي 2 20 الجفرة 5 سرت والجفرة

2.79% 254 علي جمعة علي شكوى 2 20 الجفرة 5 سرت والجفرة

2.50% 228 علي احمد عبدالعزيز ابوبكر 2 20 الجفرة 5 سرت والجفرة

2.13% 194 احمد االمين علي قنون 2 20 الجفرة 5 سرت والجفرة

2.13% 194 عزالدين محمد حذيفة الهوني 2 20 الجفرة 5 سرت والجفرة

2.11% 192 صالح عبدالرحمن محمد حصن 2 20 الجفرة 5 سرت والجفرة

1.77% 161 محمد السنوسي محمد ميلة 2 20 الجفرة 5 سرت والجفرة

1.55% 141 عبدالكريم محمد عبدهللا ابوبكر 2 20 الجفرة 5 سرت والجفرة

0.98% 89 عادل احميد احمد الزروق 2 20 الجفرة 5 سرت والجفرة
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0.76% 69 سنوسي علي بشير اسماعيل 2 20 الجفرة 5 سرت والجفرة

0.57% 52 محمد علي العربي عبدهللا 2 20 الجفرة 5 سرت والجفرة

0.49% 45 خالد عبدالسالم االمين العطوشي 2 20 الجفرة 5 سرت والجفرة

0.30% 27 محمد محمود أبوبكر امحمد 2 20 الجفرة 5 سرت والجفرة

نعم 9.94% 3383 عبدالقادر عمر محمد احويلي 4 21 سبها 6 سبها والشاطئ

نعم 7.29% 2482 عبدالجليل غيث ابوبكر عمر سيف النصر 4 21 سبها 6 سبها والشاطئ

نعم 6.92% 2353 محمد عبدهللا محمد التومي 4 21 سبها 6 سبها والشاطئ

نعم 6.20% 2111 محمد المناوي احمد الحضيري 4 21 سبها 6 سبها والشاطئ

نعم 3.46% 1176 السيد محمد موسى عبد السالم الصائم 4 21 سبها 6 سبها والشاطئ

نعم 3.26% 1108 علي حسن عمر المنصوري 4 21 سبها 6 سبها والشاطئ

نعم 2.54% 864 عبدالسالم علي العروسي حبيب 4 21 سبها 6 سبها والشاطئ

2.25% 767 علي شها علي قدينو 4 21 سبها 6 سبها والشاطئ

2.20% 747 زيدان ناجم علي حومه 4 21 سبها 6 سبها والشاطئ

2.07% 706 حمد احميدة ابوبكر الزوي 4 21 سبها 6 سبها والشاطئ

1.94% 660 منصور رافع علي الخيالي 4 21 سبها 6 سبها والشاطئ

1.87% 636 عبدهللا علي سليمان دهيكيل 4 21 سبها 6 سبها والشاطئ

1.83% 623 مصباح احمد علي منقوش 4 21 سبها 6 سبها والشاطئ

1.72% 586 عبدالحفيظ يوسف محمد التمامي 4 21 سبها 6 سبها والشاطئ

1.66% 565 محمد عبد هللا ابو زهوة ابو ريمة محمد 4 21 سبها 6 سبها والشاطئ

1.64% 558 الطاهر علي الطاهر بريدح 4 21 سبها 6 سبها والشاطئ

1.53% 519 صالح محمد ابراهيم ابو شريدة 4 21 سبها 6 سبها والشاطئ

1.44% 490 ابوبكر محمد زيدان الهّمالي زيدان الهّمالي 4 21 سبها 6 سبها والشاطئ

1.42% 482 يونس حسن محمد عبد الرحمن 4 21 سبها 6 سبها والشاطئ

1.28% 436 محمد علي الصادق محمد 4 21 سبها 6 سبها والشاطئ

1.28% 434 محمد اسماعيل محمد حسين 4 21 سبها 6 سبها والشاطئ

1.24% 421 خميس هويدي خميس هويدي 4 21 سبها 6 سبها والشاطئ

1.23% 418 المبروك علي يوسف ادقيمش 4 21 سبها 6 سبها والشاطئ

1.22% 415 مسعود عمر خالد بن خالد 4 21 سبها 6 سبها والشاطئ

1.20% 410 حمدوني محمد حمدوني محمد 4 21 سبها 6 سبها والشاطئ
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1.19% 405 عمر محمد علي الحميري 4 21 سبها 6 سبها والشاطئ

1.17% 398 سعد القذافي السني ابراهيم السني 4 21 سبها 6 سبها والشاطئ

1.08% 368 محمد البكوش حامد احمد البكوش 4 21 سبها 6 سبها والشاطئ

1.00% 341 محمد عبدالسالم علي فضيل 4 21 سبها 6 سبها والشاطئ

0.95% 323 امحمد زيدان امحمد عالق 4 21 سبها 6 سبها والشاطئ

0.94% 320 بشير سالم السنوسي الشيباني 4 21 سبها 6 سبها والشاطئ

0.92% 314 فتحي علي ابراهيم الوافي 4 21 سبها 6 سبها والشاطئ

0.90% 306 جمال محمد يوسف الشعاب 4 21 سبها 6 سبها والشاطئ

0.79% 270 عبدالسالم ثابت كانمي العماري 4 21 سبها 6 سبها والشاطئ

0.79% 269 ابراهيم عثمان محمد عثمونة 4 21 سبها 6 سبها والشاطئ

0.75% 256 عليوة محمد يحي ابو بكر 4 21 سبها 6 سبها والشاطئ

0.73% 247 علي عبدالسالم علي الحضيري 4 21 سبها 6 سبها والشاطئ

0.72% 244 ابراهيم العربي منير السوداني 4 21 سبها 6 سبها والشاطئ

0.71% 241 ابراهيم حمه ابراهيم روابح 4 21 سبها 6 سبها والشاطئ

0.66% 226 المهدي محمد منصور سعد ابو همود 4 21 سبها 6 سبها والشاطئ

0.60% 205 المنتصر عويدات الهادي محمد االصفر 4 21 سبها 6 سبها والشاطئ

0.60% 204 عطية محمد عطية الفاخري 4 21 سبها 6 سبها والشاطئ

0.59% 200 ابراهيم علي حامد الحضيري 4 21 سبها 6 سبها والشاطئ

0.58% 197 مصباح الالفي عبدالرحيم بن اجديرية 4 21 سبها 6 سبها والشاطئ

0.55% 187 جبريل احمد بابه الشريف 4 21 سبها 6 سبها والشاطئ

0.53% 180 عبدالسالم محمود احمد محمد الجاللي 4 21 سبها 6 سبها والشاطئ

0.53% 180 محمد الغناي ابو نيران قريرة 4 21 سبها 6 سبها والشاطئ

0.53% 179 سالم علي الهاشمي منه 4 21 سبها 6 سبها والشاطئ

0.51% 173 ابوالقاسم عبدهللا سعيد حسن 4 21 سبها 6 سبها والشاطئ

0.49% 168 محمود محمد عبدالسالم المسطر 4 21 سبها 6 سبها والشاطئ

0.49% 166 عزالدين محمد امحمد عيفه 4 21 سبها 6 سبها والشاطئ

0.48% 165 احمد محمد احمد الحضيري 4 21 سبها 6 سبها والشاطئ

0.46% 157 عائشة حسين صوكو صالح 4 21 سبها 6 سبها والشاطئ

0.45% 152 ابراهيم محمد عبدالقادر الجهيمي 4 21 سبها 6 سبها والشاطئ
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0.45% 152 علي عبد هللا سعد ميدون 4 21 سبها 6 سبها والشاطئ

0.44% 149 علي سعد محمد القائدي 4 21 سبها 6 سبها والشاطئ

0.44% 149 مصطفى عمر عريبي احمد 4 21 سبها 6 سبها والشاطئ

0.42% 144 عيسى سالم احمد خليفه 4 21 سبها 6 سبها والشاطئ

0.42% 142 عثمان ابراهيم عبدالسالم اكريم 4 21 سبها 6 سبها والشاطئ

0.40% 135 عبدالحكيم علي المهدي يحي 4 21 سبها 6 سبها والشاطئ

0.39% 134 مسعود حسن ابو شيبة مسعود ابو شيبة 4 21 سبها 6 سبها والشاطئ

0.39% 132 ايمان اعويدات عبدهللا سالم 4 21 سبها 6 سبها والشاطئ

0.38% 129 مصطفى محمد الحاج ابراهيم محمد 4 21 سبها 6 سبها والشاطئ

0.38% 128 احمد ابو سيف محمد اشتيوي 4 21 سبها 6 سبها والشاطئ

0.37% 127 ابوبكر مسعود ابوبكر بقر 4 21 سبها 6 سبها والشاطئ

0.37% 125 سالم سعد حسن محمد 4 21 سبها 6 سبها والشاطئ

0.36% 121 اسامة محمد عمر الوافي 4 21 سبها 6 سبها والشاطئ

0.34% 114 احمد سالم عبدالسالم زايد 4 21 سبها 6 سبها والشاطئ

0.31% 106 مهدي محمد علي عبدالجليل 4 21 سبها 6 سبها والشاطئ

0.30% 101 عبدهللا محمد عبدهللا اكريم 4 21 سبها 6 سبها والشاطئ

0.29% 98 سعيد علي عبدالجليل امحمد ابو سنينة 4 21 سبها 6 سبها والشاطئ

0.28% 94 مريم منصور محمد حمدان 4 21 سبها 6 سبها والشاطئ

0.27% 93 احمد الشارف الصغير ارحومة 4 21 سبها 6 سبها والشاطئ

0.27% 93 احمد ابراهيم علي الديب 4 21 سبها 6 سبها والشاطئ

0.27% 91 عبدالسالم مصباح محمد االحيرش 4 21 سبها 6 سبها والشاطئ

0.25% 86 عطية صالح ميالد خليفة 4 21 سبها 6 سبها والشاطئ

0.25% 86 علي محمد ابوبكر دال 4 21 سبها 6 سبها والشاطئ

0.24% 81 ابوبكر المدني بشير شاليك 4 21 سبها 6 سبها والشاطئ

0.23% 79 ابراهيم احسين محمد الهاشمي 4 21 سبها 6 سبها والشاطئ

0.18% 62 زينب الالفي شريف محمد 4 21 سبها 6 سبها والشاطئ

0.18% 62 علي صالح علي الفيض 4 21 سبها 6 سبها والشاطئ

0.18% 62 علي محمود احمد الفقي 4 21 سبها 6 سبها والشاطئ

0.18% 61 مفتاح علي خليفة النمار 4 21 سبها 6 سبها والشاطئ
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0.18% 60 عبدهللا احمد عبدهللا حمد التمامي 4 21 سبها 6 سبها والشاطئ

0.18% 60 عثمان يوسف شمو ابوبكر 4 21 سبها 6 سبها والشاطئ

0.15% 52 ابراهيم محمد ابوعزوم محمد 4 21 سبها 6 سبها والشاطئ

0.15% 52 وليد احمد الطاهر الغصني 4 21 سبها 6 سبها والشاطئ

0.13% 43 محمد داوود دخيل علي 4 21 سبها 6 سبها والشاطئ

0.12% 40 عمر خالد حسين خالد 4 21 سبها 6 سبها والشاطئ

0.11% 39 سعيد بشر علي عبدهللا 4 21 سبها 6 سبها والشاطئ

0.11% 37 حسن محمد علي العناني 4 21 سبها 6 سبها والشاطئ

0.10% 35 احمد محمد احمد شحات 4 21 سبها 6 سبها والشاطئ

0.10% 35 عبدالسالم علوه الحاج سعد علوه 4 21 سبها 6 سبها والشاطئ

0.07% 25 عبدهللا عمار عبدهللا ابوقصه 4 21 سبها 6 سبها والشاطئ

0.04% 15 علي صالح محمود الجداوي 4 21 سبها 6 سبها والشاطئ

0.02% 6 عبدالسالم صالح خليفه عمر 4 21 سبها 6 سبها والشاطئ

نعم 16.23% 676 محمد بشير مصباح بن مسكين 1 22 براك/ وادي الشاطئ 6 سبها والشاطئ

13.81% 575 القاسي امحمد عمر جلغم 1 22 براك/ وادي الشاطئ 6 سبها والشاطئ

12.85% 535 خليفة مسعود خليفة ابوزيد 1 22 براك/ وادي الشاطئ 6 سبها والشاطئ

12.85% 535 عبدالسالم محمد المهدي القاضي 1 22 براك/ وادي الشاطئ 6 سبها والشاطئ

9.75% 406 ابراهيم منتصر ابوبكر مسعود عقيل 1 22 براك/ وادي الشاطئ 6 سبها والشاطئ

6.32% 263 خليفة سالم محمد االسود 1 22 براك/ وادي الشاطئ 6 سبها والشاطئ

5.72% 238 محمد الشيباني محمد الشيباني 1 22 براك/ وادي الشاطئ 6 سبها والشاطئ

5.38% 224 مسعود عمارة محمد عمارة 1 22 براك/ وادي الشاطئ 6 سبها والشاطئ

4.80% 200 عبدالسالم لطيوش علي لطيوش 1 22 براك/ وادي الشاطئ 6 سبها والشاطئ

3.36% 140 علي عويدات عمر ابوبكر 1 22 براك/ وادي الشاطئ 6 سبها والشاطئ

2.67% 111 عبدالسالم علي عمر ابو حليقة 1 22 براك/ وادي الشاطئ 6 سبها والشاطئ

2.57% 107 سعد امحمد سعد ابوالقاسم 1 22 براك/ وادي الشاطئ 6 سبها والشاطئ

2.33% 97 عبدالسالم اشهوب عبدالسالم اشهوب 1 22 براك/ وادي الشاطئ 6 سبها والشاطئ

1.03% 43 محمد احمد سالم السريتي 1 22 براك/ وادي الشاطئ 6 سبها والشاطئ

0.34% 14 ابوبكر علي احمد ابوقيلة 1 22 براك/ وادي الشاطئ 6 سبها والشاطئ

نعم 14.46% 903 زيدان مصباح عبدهللا محمد مرزوق 1 23 القرضة/ وادي الشاطئ 6 سبها والشاطئ
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10.96% 684 عبدالمطلب علي مسعود سالم 1 23 القرضة/ وادي الشاطئ 6 سبها والشاطئ

10.78% 673 احمد علي عمر عقيل 1 23 القرضة/ وادي الشاطئ 6 سبها والشاطئ

9.02% 563 علي احمد عبدالسالم االصفر 1 23 القرضة/ وادي الشاطئ 6 سبها والشاطئ

6.46% 403 مصطفى عبد الغني علي شيبة 1 23 القرضة/ وادي الشاطئ 6 سبها والشاطئ

6.28% 392 ابراهيم ابوالقاسم محمد االصفر 1 23 القرضة/ وادي الشاطئ 6 سبها والشاطئ

5.16% 322 محمد مصباح الهادي علي 1 23 القرضة/ وادي الشاطئ 6 سبها والشاطئ

4.24% 265 عبدالرحمن عبد هللا يوسف الزوي 1 23 القرضة/ وادي الشاطئ 6 سبها والشاطئ

3.97% 248 الصادق محمد الصادق اطبيقة 1 23 القرضة/ وادي الشاطئ 6 سبها والشاطئ

3.78% 236 ابراهيم مشري محمد بشير 1 23 القرضة/ وادي الشاطئ 6 سبها والشاطئ

2.31% 144 فؤاد محمود ابوالقاسم ابوخزام 1 23 القرضة/ وادي الشاطئ 6 سبها والشاطئ

2.10% 131 نجيب اعويدات مصباح عامر 1 23 القرضة/ وادي الشاطئ 6 سبها والشاطئ

2.02% 126 عبدالسالم الصديق علي طبيقة 1 23 القرضة/ وادي الشاطئ 6 سبها والشاطئ

1.87% 117 مسعود فرج علي ابوسته 1 23 القرضة/ وادي الشاطئ 6 سبها والشاطئ

1.83% 114 مصباح سعد سالم ادهيبات 1 23 القرضة/ وادي الشاطئ 6 سبها والشاطئ

1.70% 106 نبيل عبدالجليل ابوبكر ابوجناح 1 23 القرضة/ وادي الشاطئ 6 سبها والشاطئ

1.63% 102 ابراهيم عمر مادي معتوق 1 23 القرضة/ وادي الشاطئ 6 سبها والشاطئ

1.47% 92 طارق المبروك احمد الصيد 1 23 القرضة/ وادي الشاطئ 6 سبها والشاطئ

1.43% 89 عبدالمنعم امحمد عبدالقادر علي 1 23 القرضة/ وادي الشاطئ 6 سبها والشاطئ

1.14% 71 بشير احمد عطاف محمد 1 23 القرضة/ وادي الشاطئ 6 سبها والشاطئ

0.99% 62 عبدهللا المرابط عبدهللا عقيل 1 23 القرضة/ وادي الشاطئ 6 سبها والشاطئ

0.98% 61 نصر سالم علي مسعود 1 23 القرضة/ وادي الشاطئ 6 سبها والشاطئ

0.93% 58 محمود ابوبكر الغناي احمد الغناي 1 23 القرضة/ وادي الشاطئ 6 سبها والشاطئ

0.83% 52 مسعود علي محمد العجيلي 1 23 القرضة/ وادي الشاطئ 6 سبها والشاطئ

0.82% 51 ناجي عبدهللا ابوالقاسم الغناي 1 23 القرضة/ وادي الشاطئ 6 سبها والشاطئ

0.69% 43 ابراهيم ابو صالح ابراهيم ابوصالح 1 23 القرضة/ وادي الشاطئ 6 سبها والشاطئ

0.67% 42 ابوبكر عيسى ابراهيم ابوخزام 1 23 القرضة/ وادي الشاطئ 6 سبها والشاطئ

0.61% 38 الهادي خليفة محمد اجويلي 1 23 القرضة/ وادي الشاطئ 6 سبها والشاطئ

0.54% 34 حاتم موسى احمد علي 1 23 القرضة/ وادي الشاطئ 6 سبها والشاطئ

0.34% 21 ابراهيم مصباح محمد مصباح ابوجناح 1 23 القرضة/ وادي الشاطئ 6 سبها والشاطئ
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نعم 16.43% 811 حامد عبد السالم عبدهللا البغدادي 1 24 ادري/ وادي الشاطئ 6 سبها والشاطئ

نعم 11.16% 551 طارق علي ابراهيم جعيدة 1 24 ادري/ وادي الشاطئ 6 سبها والشاطئ

10.31% 509 ابراهيم عبدالهادي رمضان الواكدي 1 24 ادري/ وادي الشاطئ 6 سبها والشاطئ

8.53% 421 عبدالحميد محمد ابوالقاسم احمد 1 24 ادري/ وادي الشاطئ 6 سبها والشاطئ

7.48% 369 سعد محمد سعد فافي 1 24 ادري/ وادي الشاطئ 6 سبها والشاطئ

6.44% 318 عبدالغني حسن ميالد التومي 1 24 ادري/ وادي الشاطئ 6 سبها والشاطئ

4.98% 246 مصطفى احمد سالم التامزوي 1 24 ادري/ وادي الشاطئ 6 سبها والشاطئ

4.76% 235 محمد حامد االزهري الهمالي 1 24 ادري/ وادي الشاطئ 6 سبها والشاطئ

4.19% 207 طارق احمد أمحمد بحرون 1 24 ادري/ وادي الشاطئ 6 سبها والشاطئ

4.19% 207 مفتاح مختار بشير عبد الهادي 1 24 ادري/ وادي الشاطئ 6 سبها والشاطئ

3.99% 197 الهادي مصباح مسعود سعد 1 24 ادري/ وادي الشاطئ 6 سبها والشاطئ

3.95% 195 عبدالسالم علي سالم اقدير 1 24 ادري/ وادي الشاطئ 6 سبها والشاطئ

2.57% 127 محمد علي محمد الفقي 1 24 ادري/ وادي الشاطئ 6 سبها والشاطئ

2.51% 124 صالح محمد صالح عطية 1 24 ادري/ وادي الشاطئ 6 سبها والشاطئ

2.29% 113 الهمالي نصر الهمالي نصر 1 24 ادري/ وادي الشاطئ 6 سبها والشاطئ

2.29% 113 مفتاح ضو علي مسعود 1 24 ادري/ وادي الشاطئ 6 سبها والشاطئ

1.92% 95 محمد االسد ارتيمه محمد السعيدي 1 24 ادري/ وادي الشاطئ 6 سبها والشاطئ

1.42% 70 عبدهللا عويدات الهمالي علي 1 24 ادري/ وادي الشاطئ 6 سبها والشاطئ

0.57% 28 حسين اصميده علي المحمودي 1 24 ادري/ وادي الشاطئ 6 سبها والشاطئ

نعم 21.83% 4207 حسين محمد احمد محمد االنصارى 2 25 اوباري 7 اوباري ومرزق

نعم 9.62% 1854 علي عبدالعزيز عبدالسالم علي 2 25 اوباري 7 اوباري ومرزق

نعم 9.11% 1755 جمعة احمد علي دله 2 25 اوباري 7 اوباري ومرزق

8.21% 1583 مسعود بغدادى محمد بغدادى 2 25 اوباري 7 اوباري ومرزق

4.69% 903 احمد علي احمد الشريف 2 25 اوباري 7 اوباري ومرزق

4.04% 779 ابوبكر محمد عثمان احمد 2 25 اوباري 7 اوباري ومرزق

4.03% 776 عمر قوقى محمد محمد 2 25 اوباري 7 اوباري ومرزق

2.46% 475 ابوالخير هديه عبدالسالم المرابط 2 25 اوباري 7 اوباري ومرزق

2.45% 472 محمد ابراهيم السالم احمد 2 25 اوباري 7 اوباري ومرزق

2.15% 414 بشير عبدالرزاق البدرى بن عروس 2 25 اوباري 7 اوباري ومرزق
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2.09% 402 امحمد عبدالسالم المهدي امحمد الزوين 2 25 اوباري 7 اوباري ومرزق

1.92% 371 حسن ناجم عيسى الشماسن 2 25 اوباري 7 اوباري ومرزق

1.83% 353 احمد عبدالسالم احمد صوله 2 25 اوباري 7 اوباري ومرزق

1.70% 328 ابوبكر ابوستة علي ابوستة 2 25 اوباري 7 اوباري ومرزق

1.65% 318 خليفة محمد على عبدالقادر الحبيب 2 25 اوباري 7 اوباري ومرزق

1.64% 317 عبدالرحمن حسين الخير حمدان 2 25 اوباري 7 اوباري ومرزق

1.53% 294 ابوبكر موسى موسى صالح 2 25 اوباري 7 اوباري ومرزق

1.49% 288 الزروق احمد ابراهيم خالد 2 25 اوباري 7 اوباري ومرزق

1.29% 249 احمد محمد علي عبدالسالم عبدهللا المرتضى 2 25 اوباري 7 اوباري ومرزق

1.20% 232 الحسن مصطفى مادى الشيخ 2 25 اوباري 7 اوباري ومرزق

1.19% 230 صالح محمد واسلى جبريل عثمان 2 25 اوباري 7 اوباري ومرزق

1.00% 193 احمد محمد عثمان البكاى 2 25 اوباري 7 اوباري ومرزق

1.00% 192 بشير محمد عبدهللا المصلح 2 25 اوباري 7 اوباري ومرزق

0.95% 184 سالم علي محمد اسريز 2 25 اوباري 7 اوباري ومرزق

0.94% 182 عبدالقادر المهدي األمين عبدالرحمن 2 25 اوباري 7 اوباري ومرزق

0.86% 166 السالك السنى محمد ونكيله 2 25 اوباري 7 اوباري ومرزق

0.84% 162 الداموعي محمد عبدالقادر الصادق 2 25 اوباري 7 اوباري ومرزق

0.79% 152 عبدالمجيد محمد محمد الماعزى 2 25 اوباري 7 اوباري ومرزق

0.72% 139 فتحي المين محمد المين عبدالرحمن 2 25 اوباري 7 اوباري ومرزق

0.70% 134 احمد المهدى عبدالعزيز ماكرسو 2 25 اوباري 7 اوباري ومرزق

0.68% 132 عبدالكريم عبدالوهاب عبدالكريم السالم 2 25 اوباري 7 اوباري ومرزق

0.67% 129 عبدالقادر سالم عبدالسالم التحبو 2 25 اوباري 7 اوباري ومرزق

0.65% 125 اشرف عبد القادر احمد الزروق المجدوب 2 25 اوباري 7 اوباري ومرزق

0.60% 115 عبدهللا عمر عبدهللا الجندي 2 25 اوباري 7 اوباري ومرزق

0.60% 115 محمد الحبيب على مسعود مصطفى 2 25 اوباري 7 اوباري ومرزق

0.59% 114 علي عبدالقادر عبدالمغيث محمد 2 25 اوباري 7 اوباري ومرزق

0.54% 104 عبدالسالم محمد ابراهيم اسلومه 2 25 اوباري 7 اوباري ومرزق

0.47% 90 ابوبكر حسن ابراهيم احمد شكري 2 25 اوباري 7 اوباري ومرزق

0.46% 89 احسين عبدالعزيز سعد علي 2 25 اوباري 7 اوباري ومرزق
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0.32% 62 علي ابراهيم علي الزين 2 25 اوباري 7 اوباري ومرزق

0.27% 53 خليل حسين نينو مصطفى 2 25 اوباري 7 اوباري ومرزق

0.22% 42 مستان ابوبكر الفقى انقدازن ابكده 2 25 اوباري 7 اوباري ومرزق

نعم 23.71% 1054 عبدالقادر سيدى عمر سيدى الشيخ الهاشى 2 26 غات 7 اوباري ومرزق

نعم 21.91% 974 محمد ابراهيم ماخى عبد القادر 2 26 غات 7 اوباري ومرزق

15.54% 691 محمد الصافي ابراهيم عبدالرحمن االنصاري 2 26 غات 7 اوباري ومرزق

10.21% 454 محمد اوخه محمد سيدى علي 2 26 غات 7 اوباري ومرزق

8.95% 398 عبدالفتاح بشير محمد المنتقي 2 26 غات 7 اوباري ومرزق

6.41% 285 ابكده محمد علي كسالله 2 26 غات 7 اوباري ومرزق

2.95% 131 جازيه مصطفى عبدالقادر عيسى 2 26 غات 7 اوباري ومرزق

2.88% 128 جبريل احمد محمد نسامو 2 26 غات 7 اوباري ومرزق

2.32% 103 احمد مسعود حتيته مسعود 2 26 غات 7 اوباري ومرزق

1.84% 82 رمضان موسى امو موسى 2 26 غات 7 اوباري ومرزق

1.64% 73 خالد عبدالقادر محمد دنده كحون 2 26 غات 7 اوباري ومرزق

1.64% 73 خالد عبدالقادر عبدهللا التواتى 2 26 غات 7 اوباري ومرزق

نعم 22.34% 6296 مسعود عبدالسالم عبيد الطاهر 4 27 مرزق 7 اوباري ومرزق

نعم 18.50% 5215 الطاهر محمد مكنى قورى 4 27 مرزق 7 اوباري ومرزق

نعم 18.42% 5192 حماد محمد محمد الصالح ابريكاو 4 27 مرزق 7 اوباري ومرزق

نعم 17.76% 5004 عبدالوهاب محمد ابوبكر قائد 4 27 مرزق 7 اوباري ومرزق

3.93% 1107 محمد علي محمد الهادى 4 27 مرزق 7 اوباري ومرزق

3.51% 988 صالح علي عبدهللا الهادى 4 27 مرزق 7 اوباري ومرزق

2.18% 613 الزروق على قدينو صوكو 4 27 مرزق 7 اوباري ومرزق

1.14% 320 ابراهيم محمد محمد صالح البريكي 4 27 مرزق 7 اوباري ومرزق

1.09% 307 محمد على عبدهللا أمدور مؤمن 4 27 مرزق 7 اوباري ومرزق

0.95% 269 محمد اجي ادم شها 4 27 مرزق 7 اوباري ومرزق

0.91% 257 محمد علي عبد السالم محمد كتله 4 27 مرزق 7 اوباري ومرزق

0.90% 255 علي محمد احمد المنتصر 4 27 مرزق 7 اوباري ومرزق

0.84% 237 عيسى السنوسي العمراوى العمراوى 4 27 مرزق 7 اوباري ومرزق

0.72% 203 عمر محمد ابوبكر نصر 4 27 مرزق 7 اوباري ومرزق
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0.70% 198 زيدان علي المهدي مصطفى 4 27 مرزق 7 اوباري ومرزق

0.68% 191 ابراهيم وردكو يصكو دركوى 4 27 مرزق 7 اوباري ومرزق

0.52% 147 صالح محمد صالح الحاج على 4 27 مرزق 7 اوباري ومرزق

0.51% 143 حسين محمد صالح موسى ابوبكر 4 27 مرزق 7 اوباري ومرزق

0.49% 139 علي محمد بلبوط نوح 4 27 مرزق 7 اوباري ومرزق

0.46% 131 ليله محمد السنوسى عمران 4 27 مرزق 7 اوباري ومرزق

0.45% 126 سالم حماد محمد بن حماد 4 27 مرزق 7 اوباري ومرزق

0.37% 104 عمر محمود احمد الجاللى 4 27 مرزق 7 اوباري ومرزق

0.36% 102 الفرجانى عبدالحفيظ الفرجانى الفرجانى 4 27 مرزق 7 اوباري ومرزق

0.27% 77 صالح قلمة يصكو دركوى 4 27 مرزق 7 اوباري ومرزق

0.26% 74 حسين صالح ابوعائشة حمد 4 27 مرزق 7 اوباري ومرزق

0.26% 73 عمر محمد االمين الكانمى 4 27 مرزق 7 اوباري ومرزق

0.20% 56 امحمد العربي ابراهيم الطاهر 4 27 مرزق 7 اوباري ومرزق

0.20% 55 سليمان ابراهيم احمد الطاهر 4 27 مرزق 7 اوباري ومرزق

0.18% 52 قليدة االمين ابراهيم التيتيوى 4 27 مرزق 7 اوباري ومرزق

0.18% 51 صالح حسين عبدالسالم بلومى 4 27 مرزق 7 اوباري ومرزق

0.15% 43 ابراهيم المهدى محمد التواتى 4 27 مرزق 7 اوباري ومرزق

0.15% 42 محمد ابراهيم سعد ابراهيم 4 27 مرزق 7 اوباري ومرزق

0.11% 31 علي اجى قنى كايكو 4 27 مرزق 7 اوباري ومرزق

0.10% 29 اسماعيل ممدو ابوغراره على 4 27 مرزق 7 اوباري ومرزق

0.07% 21 انور حسن ابراهيم محمد زوتو 4 27 مرزق 7 اوباري ومرزق

0.05% 14 احمد وردكو يصكوى يصكوى 4 27 مرزق 7 اوباري ومرزق

0.04% 12 ابراهيم حسن محمد كشيره 4 27 مرزق 7 اوباري ومرزق

0.03% 8 ابوبكر علي محمد مرده 4 27 مرزق 7 اوباري ومرزق

نعم 42.48% 16420 محمد يونس محمد التومي 3 28 غريان 8 غريان

نعم 5.55% 2145 ادريس محمد محمد ابوفائد 3 28 غريان 8 غريان

نعم 4.62% 1785 رمضان انبيه ابوعبدهللا خليفة 3 28 غريان 8 غريان

2.98% 1152 اسماعيل عيسى علي عبدالرحمن العائب 3 28 غريان 8 غريان

2.89% 1117 وحيد محمد عبدالجليل برشان 3 28 غريان 8 غريان
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2.80% 1081 عادل عبدالرحمن جمعة دعاب 3 28 غريان 8 غريان

2.67% 1032 محمد عامر الفيتوري الرابطي 3 28 غريان 8 غريان

2.62% 1011 يوسف محمد سالم الغزيلي 3 28 غريان 8 غريان

2.08% 803 عبداللطيف الشارف ميلود خرواط 3 28 غريان 8 غريان

1.86% 718 حامد احمد علي سعد 3 28 غريان 8 غريان

1.70% 656 الصادق البشير الصادق عمرو 3 28 غريان 8 غريان

1.63% 631 عبدالحكيم منصور محمد حميدات 3 28 غريان 8 غريان

1.54% 596 صالح علي الشيباني الزوبيك 3 28 غريان 8 غريان

1.52% 589 البهلول الصيد احمد الحاج علي 3 28 غريان 8 غريان

1.13% 435 محمد محمد محمد بالخير 3 28 غريان 8 غريان

1.09% 422 ابوبكر امحمد خليفة الساعدي 3 28 غريان 8 غريان

1.05% 404 ناجي عيسى حسين انصورة 3 28 غريان 8 غريان

1.03% 398 عبدالحكيم محمد علي الثليب 3 28 غريان 8 غريان

1.02% 394 ابراهيم النوري سالم السليني 3 28 غريان 8 غريان

0.99% 381 مراد بدرالدين عبدالسالم امحمد اليعقوبي 3 28 غريان 8 غريان

0.95% 368 علي الفيتوري علي القماطي 3 28 غريان 8 غريان

0.92% 355 فتحي العربي ابراهيم يوسف 3 28 غريان 8 غريان

0.91% 350 امحمد ضو خليفة الشيباني 3 28 غريان 8 غريان

0.89% 345 عادل احمد عمر فرج 3 28 غريان 8 غريان

0.86% 333 علي ميلود معتوق رزق هللا 3 28 غريان 8 غريان

0.75% 289 السنوسي عمر محمد سعيد 3 28 غريان 8 غريان

0.71% 274 عمر محمد عمر الشتيوي 3 28 غريان 8 غريان

0.70% 271 السيدة كامل علي اليعقوبي 3 28 غريان 8 غريان

0.67% 258 علي محمد بلقاسم الفقي 3 28 غريان 8 غريان

0.60% 231 صبري سالم امطير الجاير 3 28 غريان 8 غريان

0.58% 226 مريم علي عبدهللا ابوغراره 3 28 غريان 8 غريان

0.56% 216 علي محمد سالم صقر 3 28 غريان 8 غريان

0.54% 210 محمد ميالد يونس علي 3 28 غريان 8 غريان

0.53% 206 ادريس علي احمد مسعود 3 28 غريان 8 غريان
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0.52% 202 ابراهيم نصر علي ابوراس 3 28 غريان 8 غريان

0.47% 180 حسن خليفة سالم الدويب 3 28 غريان 8 غريان

0.44% 169 عبدالباسط محمد احمد بيوض 3 28 غريان 8 غريان

0.43% 166 محمد مفتاح محمد الرزاقي 3 28 غريان 8 غريان

0.41% 157 مفتاح محمد بلقاسم حسن 3 28 غريان 8 غريان

0.40% 156 فهمي مفتاح فتحي ابورخيص 3 28 غريان 8 غريان

0.37% 143 حسين عمرو عمار مسعود 3 28 غريان 8 غريان

0.33% 128 الصادق الهادي علي الهمالي 3 28 غريان 8 غريان

0.31% 119 عمر محمد محمد شنقارو 3 28 غريان 8 غريان

0.30% 117 يونس ابوعبدهللا المصري المصري 3 28 غريان 8 غريان

0.30% 115 امحمد عبدهللا امحمد الحبشي 3 28 غريان 8 غريان

0.29% 114 ابوبكر عبدالسالم ابراهيم ابوزيد 3 28 غريان 8 غريان

0.23% 87 محمد سعيد السنوسي دوفان 3 28 غريان 8 غريان

0.22% 85 علي خليفة علي سويسي 3 28 غريان 8 غريان

0.21% 82 محمود سالم الهادي الضبع 3 28 غريان 8 غريان

0.17% 65 عبدالعاطي البهلول سالم عمر 3 28 غريان 8 غريان

0.17% 65 ميلود احمد خليفة حميد 3 28 غريان 8 غريان

0.17% 64 محمد سالم العجيلي مادي 3 28 غريان 8 غريان

0.16% 61 عبدالوهاب محمد مفتاح قدمور 3 28 غريان 8 غريان

0.16% 61 هاشم البهلول بريني برشان 3 28 غريان 8 غريان

0.15% 59 المبروك علي المبروك الذيب 3 28 غريان 8 غريان

0.13% 51 الناصر جمعة علي عبدالجليل 3 28 غريان 8 غريان

0.13% 51 توفيق الهادي ابراهيم ابوبكر ابوشعيره 3 28 غريان 8 غريان

0.12% 46 علي النفاتي الصيد ابشير 3 28 غريان 8 غريان

0.01% 4 ابوالسعود احمد علي الغضبان 3 28 غريان 8 غريان

نعم 49.02% 5203 الضاوي علي احمد المنتصر 1 29 األصابعة 8 غريان

17.99% 1910 بشير رجب علي االصيبعي 1 29 األصابعة 8 غريان

7.49% 795 عبدالكريم ميلود المبروك حامد 1 29 األصابعة 8 غريان

7.18% 762 عبدالوهاب عمر خليفة زوليه 1 29 األصابعة 8 غريان
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5.44% 577 موسى عبدهللا محمد بقر 1 29 األصابعة 8 غريان

5.42% 575 عادل عبدهللا عبدالسالم السائح 1 29 األصابعة 8 غريان

2.42% 257 ابوعجيله علي عبدالسالم بشير 1 29 األصابعة 8 غريان

2.23% 237 الخطاب الصادق علي بشير 1 29 األصابعة 8 غريان

1.67% 177 عبدالمنعم احمد عبدالرحمن ابوسام 1 29 األصابعة 8 غريان

0.79% 84 حمزة الهادي محمد التمتام 1 29 األصابعة 8 غريان

0.36% 38 عبدالرؤوف الطيب علي موسى 1 29 األصابعة 8 غريان

نعم 66.91% 5483 عبدالعزيز الطاهر حريبه زباسي الككلي 1 30 القلعة/ ككلة  8 غريان

15.07% 1235 نورالدين سعيد محمد مفتاح 1 30 القلعة/ ككلة  8 غريان

6.71% 550 خالد عيسى امحمد الهنبلة 1 30 القلعة/ ككلة  8 غريان

4.97% 407 وليد احمد حسين قرادة 1 30 القلعة/ ككلة  8 غريان

4.44% 364 علي محمد سليمان البكوش 1 30 القلعة/ ككلة  8 غريان

1.90% 156 عمر احمد عمر احمد 1 30 القلعة/ ككلة  8 غريان

نعم 48.53% 4303 سليمان يونس امحمد قجم 1 31 يفرن 8 غريان

24.42% 2165 خليفة عاشور مسعود النجار 1 31 يفرن 8 غريان

9.82% 871 جمعة محمد التومي محمد الوحيشي 1 31 يفرن 8 غريان

6.03% 535 سالم موسى سعيد مادى 1 31 يفرن 8 غريان

2.45% 217 رمضان عمر ابوالقاسم العرضاوي 1 31 يفرن 8 غريان

2.09% 185 رشاد سعيد عيسى الليشاني 1 31 يفرن 8 غريان

1.44% 128 محمد محمد عبدالنبي الصنيني 1 31 يفرن 8 غريان

1.26% 112 مصعب الهادي علي القائد 1 31 يفرن 8 غريان

1.20% 106 محمد ابراهيم محمد سعيد 1 31 يفرن 8 غريان

0.72% 64 عبدالوهاب عبدهللا امحمد قديده 1 31 يفرن 8 غريان

0.61% 54 محمد علي مسعود البخبخي 1 31 يفرن 8 غريان

0.39% 35 عبدالحكيم عبدهللا ميلود دميغة 1 31 يفرن 8 غريان

0.34% 30 عزالدين مفتاح سالم خليفة 1 31 يفرن 8 غريان

0.26% 23 احمد عاشور احمد ابودية 1 31 يفرن 8 غريان

0.26% 23 محمد علي محمد الكيش 1 31 يفرن 8 غريان

0.18% 16 مسعود ابوالقاسم محمد ابوالقاسم 1 31 يفرن 8 غريان
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نعم 38.33% 1016 ابوالقاسم عبدالقادر محمد ديرز 1 32 الرياينة 8 غريان

16.26% 431 حسين محمد علي جلبان 1 32 الرياينة 8 غريان

14.60% 387 علي محمود امحمد عامر 1 32 الرياينة 8 غريان

13.13% 348 خليفة الصغير المبروك خليفة 1 32 الرياينة 8 غريان

5.88% 156 المبروك علي غمادي المبروك 1 32 الرياينة 8 غريان

5.21% 138 محمد امحمد علي التونسي 1 32 الرياينة 8 غريان

3.58% 95 احمد المبروك سالم السعدي 1 32 الرياينة 8 غريان

2.41% 64 الهادي عبدهللا علي الحاج 1 32 الرياينة 8 غريان

0.60% 16 امحمد محمد امحمد بشر 1 32 الرياينة 8 غريان

نعم 51.00% 2065 ابوبكر علي حمودة ضوء 1 33 الرحيبات 8 غريان

نعم 9.98% 404 عبدهللا خليفة سعيد الهنشير 1 33 الرحيبات 8 غريان

نعم 8.08% 327 نوح عبدهللا نوح المالطي 1 33 الرحيبات 8 غريان

5.85% 237 سليمان علي عمرو الحماصي 1 33 الرحيبات 8 غريان

4.72% 191 محمد عومر مسعود االبيض 1 33 الرحيبات 8 غريان

4.22% 171 يوسف محمد احمد سمير 1 33 الرحيبات 8 غريان

3.80% 154 محمد احمد قدر احميميده 1 33 الرحيبات 8 غريان

3.06% 124 احمد سعيد عمرو زاويه 1 33 الرحيبات 8 غريان

2.77% 112 ميلود عبدهللا المبروك الشتيوي 1 33 الرحيبات 8 غريان

2.17% 88 سعيد محمد نوح البوجديدي 1 33 الرحيبات 8 غريان

1.75% 71 احمد علي محمد القعيد 1 33 الرحيبات 8 غريان

1.33% 54 ابوالقاسم امحمد عبدهللا الصائم 1 33 الرحيبات 8 غريان

0.69% 28 ابراهيم سعيد ابراهيم عبدالرحمن 1 33 الرحيبات 8 غريان

0.57% 23 عبدالحميد علي امحمد االشتر 1 33 الرحيبات 8 غريان

نعم 46.66% 3313 ابوبكر محمد امحمد عبدالقادر 1 34 الرجبان 8 غريان

16.59% 1178 عبدالمنعم عمر محمد خليفة 1 34 الرجبان 8 غريان

14.74% 1047 يوسف الصادق محمد البصير 1 34 الرجبان 8 غريان

14.41% 1023 سامي االمين محمد فكيني 1 34 الرجبان 8 غريان

6.29% 447 عزالدين الطاهر التباني عراب 1 34 الرجبان 8 غريان

1.31% 93 علي خليفة سويسي نصر 1 34 الرجبان 8 غريان
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نعم 35.62% 1645 سعيد خليفة عيسى الختالي 1 35 جادو 8 غريان

20.68% 955 سليمان عريبي سعيد االعمي 1 35 جادو 8 غريان

11.93% 551 سليمان سالم عيسى انقاب 1 35 جادو 8 غريان

7.80% 360 يونس امحمد يعقوب الحارس 1 35 جادو 8 غريان

7.69% 355 سعيد موسى ابوالقاسم الهوش 1 35 جادو 8 غريان

7.56% 349 محمد عمرو خليفة قرصع 1 35 جادو 8 غريان

3.29% 152 عبدهللا عمرو عبدهللا دوغه 1 35 جادو 8 غريان

1.93% 89 ميلود عبدالرحمن عمرو كمكوم 1 35 جادو 8 غريان

1.21% 56 ابراهيم سعيد عريبي اسباق 1 35 جادو 8 غريان

1.17% 54 عبدهللا يونس خليفة علي 1 35 جادو 8 غريان

0.84% 39 عيسى يخلف احمد سالم 1 35 جادو 8 غريان

0.28% 13 سعيد علي يوسف يوسف 1 35 جادو 8 غريان

نعم 17.27% 1602 عبدالسالم عبدهللا امحمد نصية 2 36 الزنتان 8 غريان

نعم 16.41% 1522 محمد عبدالقادر سالم بيترو 2 36 الزنتان 8 غريان

6.32% 586 الهادي امحمد العمياني بن جودر 2 36 الزنتان 8 غريان

5.96% 553 ابوالقاسم ابوبكر محمد صالح 2 36 الزنتان 8 غريان

5.81% 539 خليفة الذويب خليفة المدغيو 2 36 الزنتان 8 غريان

5.74% 532 الصادق عمران محمد بن حسين 2 36 الزنتان 8 غريان

5.18% 480 موسى ابراهيم محمد فنير 2 36 الزنتان 8 غريان

4.81% 446 عبدهللا الهادي عبدهللا االشتر 2 36 الزنتان 8 غريان

4.80% 445 عادل المبروك محمد عيسى 2 36 الزنتان 8 غريان

4.66% 432 احمد الطيب عويدات صالح 2 36 الزنتان 8 غريان

3.75% 348 محمد سالم امبارك ابوشويرب 2 36 الزنتان 8 غريان

3.08% 286 عبدالحفيظ الهادي موسى سالم 2 36 الزنتان 8 غريان

3.07% 285 موسى عمر عبدالنبي القيب 2 36 الزنتان 8 غريان

2.18% 202 جمال محمد مسعود سويسي 2 36 الزنتان 8 غريان

2.06% 191 خليفة محمد علي بن علي 2 36 الزنتان 8 غريان

1.82% 169 احمد الصويعي علي ضو 2 36 الزنتان 8 غريان

1.75% 162 عبدالرزاق المبروك مسعود البكوش 2 36 الزنتان 8 غريان
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1.47% 136 مفتاح ابوالقاسم علي الحاج 2 36 الزنتان 8 غريان

0.86% 80 ابراهيم عبدهللا محمد المدني 2 36 الزنتان 8 غريان

0.73% 68 جمال احمد عبدالكريم كر 2 36 الزنتان 8 غريان

0.69% 64 محمد بشير سالم حربه 2 36 الزنتان 8 غريان

0.57% 53 عمار ابراهيم خليفة القرج 2 36 الزنتان 8 غريان

0.55% 51 احمد محمد نصر االعمي 2 36 الزنتان 8 غريان

0.45% 42 خالد احمد الصادق عامر 2 36 الزنتان 8 غريان

نعم 68.23% 9279 ابراهيم علي محمد ابوشعالة 1 37 مزدة 8 غريان

20.78% 2826 محمد الجيالني البدوي البدوي االزهري 1 37 مزدة 8 غريان

3.26% 444 محمد احمد الشيباني اليتيم 1 37 مزدة 8 غريان

1.72% 234 مفتاح عبدهللا محمد الخشرابي 1 37 مزدة 8 غريان

1.45% 197 الرماح امحمد ابوبكر التومي 1 37 مزدة 8 غريان

1.38% 187 حسن علي القذافي سلطان 1 37 مزدة 8 غريان

0.85% 116 علي محمد ابوالقاسم ابراهيم 1 37 مزدة 8 غريان

0.68% 93 ابوبكر ابراهيم ضو ابراهيم 1 37 مزدة 8 غريان

0.38% 52 مفتاح علي عبدالكريم خواجة 1 37 مزدة 8 غريان

0.25% 34 ابراهيم امحمد ابراهيم مكاري 1 37 مزدة 8 غريان

0.20% 27 الهادي عويدات الهادي الجديد 1 37 مزدة 8 غريان

0.19% 26 محمد عيسى ابوالقاسم عيسى 1 37 مزدة 8 غريان

0.14% 19 موسى احمد امحمد مكاري 1 37 مزدة 8 غريان

0.13% 17 المبروك مصطفى محمد الالفي 1 37 مزدة 8 غريان

0.07% 10 السنوسي محمد عبدالنبي بدران 1 37 مزدة 8 غريان

0.07% 10 الطاهر محمد سوف الجين الطاهر عبدهللا 1 37 مزدة 8 غريان

0.07% 10 خليل سالم ابوالقاسم الشويشين 1 37 مزدة 8 غريان

0.07% 9 موسى احمد محمد الرقيق 1 37 مزدة 8 غريان

0.03% 4 عويدات محمد عويدات المبروك 1 37 مزدة 8 غريان

0.03% 4 معتوق مسعود علي خليفة 1 37 مزدة 8 غريان

0.01% 2 محمد خليفة علي الحواس 1 37 مزدة 8 غريان

0.00% 0 بركة علي محمد حسن 1 37 مزدة 8 غريان
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نعم 49.04% 5294 شعبان علي عيسى ابوستة 1 38 نالوت 8 غريان

16.43% 1774 فريد سعيد علي المقدمي 1 38 نالوت 8 غريان

8.07% 871 محمد سعيد علي القطوس 1 38 نالوت 8 غريان

7.90% 853 محمد مسعود محمد المبروك 1 38 نالوت 8 غريان

7.56% 816 عبدهللا امحمد سالم محمد 1 38 نالوت 8 غريان

4.91% 530 محمد مسعود سالم الشموني 1 38 نالوت 8 غريان

3.33% 360 خيري خليفة عمرو الطالب 1 38 نالوت 8 غريان

2.76% 298 شعبان مسعود احمد الخمائسي 1 38 نالوت 8 غريان

نعم 17.51% 976 عبدالحميد ضو علي الخنجاري 1 39 باطن الجبل 8 غريان

13.31% 742 سعيد صالح امين كله 1 39 باطن الجبل 8 غريان

12.83% 715 الصادق المقطوف عثمان طمين 1 39 باطن الجبل 8 غريان

12.36% 689 منصور عمر سعيد اشنان 1 39 باطن الجبل 8 غريان

8.90% 496 الكيالني الجيالني عثمان الكاني 1 39 باطن الجبل 8 غريان

8.68% 484 مصطفى محمد نصر المشري 1 39 باطن الجبل 8 غريان

8.52% 475 علي امحمد خليفة احبيكه 1 39 باطن الجبل 8 غريان

3.61% 201 محمد الكيال احنين العتري 1 39 باطن الجبل 8 غريان

3.35% 187 الشريف محمد علي البركوس 1 39 باطن الجبل 8 غريان

2.53% 141 محمد ارحومة فرج الدهماني 1 39 باطن الجبل 8 غريان

2.17% 121 منصور المبروك عبدالحفيظ عبدالسيد 1 39 باطن الجبل 8 غريان

1.42% 79 نصر ابوالقاسم خليفة زنقاح 1 39 باطن الجبل 8 غريان

1.40% 78 جمال ضو علي برنوص 1 39 باطن الجبل 8 غريان

1.04% 58 محمد خليفة ضؤ الفليت 1 39 باطن الجبل 8 غريان

0.90% 50 المبروك مسعود العيوري العيوري 1 39 باطن الجبل 8 غريان

0.68% 38 عبدالرزاق علي عثمان ابوسنينة 1 39 باطن الجبل 8 غريان

0.43% 24 احمد الهاشمي سالم ابوستة 1 39 باطن الجبل 8 غريان

0.36% 20 الحسين ابوالقاسم امحمد السعداوي 1 39 باطن الجبل 8 غريان

نعم 49.61% 3850 جمعة علي صالح الشاوش 1 40 كاباو 8 غريان

26.41% 2050 عيسى محمد سعيد الشيباني 1 40 كاباو 8 غريان

7.27% 564 مسعود عبدهللا خليفة شريحة 1 40 كاباو 8 غريان
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6.08% 472 الناتج خليفة امحمد عبيد 1 40 كاباو 8 غريان

5.28% 410 ابوالقاسم علي خليفة الحاج 1 40 كاباو 8 غريان

2.64% 205 عماد عيسى جمعة الكوشلي 1 40 كاباو 8 غريان

1.77% 137 حافظ عمرو احمد قلو 1 40 كاباو 8 غريان

0.55% 43 عادل جمعة يفاو غلوس 1 40 كاباو 8 غريان

0.39% 30 طارق سعيد صالح عومر 1 40 كاباو 8 غريان

نعم 57.82% 3976 ابوبكر مرتضي مختار مدور 1 41 غدامس 8 غريان

35.77% 2460 عيسى حسن عمر غالم 1 41 غدامس 8 غريان

2.30% 158 عبدالرزاق احمد محمد عزالدين 1 41 غدامس 8 غريان

1.92% 132 عبدالرحمن محمد المبروك عالق 1 41 غدامس 8 غريان

0.95% 65 عبدالعالي الشيخ محمد الزاوي 1 41 غدامس 8 غريان

0.84% 58 يعقوب ابراهيم احمد ضوي 1 41 غدامس 8 غريان

0.41% 28 جمعة اومنه عبدهللا لميظ 1 41 غدامس 8 غريان

نعم 67.99% 3572 مرعي محمد منصور رحيل 1 42 تاورغاء 9 مصراتة

24.10% 1266 جاب هللا محمد جاب هللا محمد 1 42 تاورغاء 9 مصراتة

4.04% 212 بن ناصر عبدهللا علي اطوير 1 42 تاورغاء 9 مصراتة

3.88% 204 عبدالكريم مصطفى محمد ابوسبولة 1 42 تاورغاء 9 مصراتة

نعم 15.89% 15542 جمعة احمد عبدهللا عتيقة 4 43 مصراتة 9 مصراتة

نعم 9.35% 9144 عمر محمد علي ابوليفة 4 43 مصراتة 9 مصراتة

نعم 5.26% 5143 حسن محمد علي المين 4 43 مصراتة 9 مصراتة

نعم 4.05% 3960 صالح الدين عمر بشر بادي 4 43 مصراتة 9 مصراتة

3.94% 3854 جمال عبدالكريم عبدالسالم كرواد 4 43 مصراتة 9 مصراتة

3.92% 3830 محمد علي محمد ميالد التائب 4 43 مصراتة 9 مصراتة

3.27% 3200 ابوالقاسم محمد حسن قزيط 4 43 مصراتة 9 مصراتة

2.23% 2181 علي عمر علي ابوستة 4 43 مصراتة 9 مصراتة

1.72% 1684 عبدهللا نورالدين سالم كمبة 4 43 مصراتة 9 مصراتة

1.71% 1676 لطفي عبدالسالم محمد األحول 4 43 مصراتة 9 مصراتة

1.71% 1668 سليمان محمد أبوبكر البيوضي 4 43 مصراتة 9 مصراتة

1.69% 1651 عمر خليل عمر عبيد 4 43 مصراتة 9 مصراتة
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1.61% 1576 الهادي امبارك ميالد ارهيط 4 43 مصراتة 9 مصراتة

1.56% 1529 مفتاح علي مصطفى شتوان 4 43 مصراتة 9 مصراتة

1.51% 1481 رمضان علي منصور زرموح 4 43 مصراتة 9 مصراتة

1.50% 1463 احمد عبدالقادر عبدالمولى الروياتي 4 43 مصراتة 9 مصراتة

1.35% 1323 سليمان محمد محمد الفقيه 4 43 مصراتة 9 مصراتة

1.05% 1028 كمال البشير احمد الجمل 4 43 مصراتة 9 مصراتة

1.00% 976 محمد جهان احمد الفورتية 4 43 مصراتة 9 مصراتة

0.97% 944 ابراهيم احمد مختار عاقوب 4 43 مصراتة 9 مصراتة

0.96% 940 مفتاح يوسف محمد لملوم 4 43 مصراتة 9 مصراتة

0.93% 907 ميلود محمد ابوبكر الواكشي 4 43 مصراتة 9 مصراتة

0.86% 839 رمضان عوض عثمان بن روين 4 43 مصراتة 9 مصراتة

0.85% 832 الطاهر عبدالسالم محمد القويري 4 43 مصراتة 9 مصراتة

0.84% 820 احمد محمد احمد ابودبوس 4 43 مصراتة 9 مصراتة

0.83% 807 محمد احمد جبريل شبش 4 43 مصراتة 9 مصراتة

0.75% 733 ابراهيم علي ابراهيم تيكة 4 43 مصراتة 9 مصراتة

0.74% 722 عطية محسن ابراهيم الضلعة 4 43 مصراتة 9 مصراتة

0.70% 681 ميالد الدوكالي ميمون سعد 4 43 مصراتة 9 مصراتة

0.68% 665 عبدالعظيم محمد علي االجطل 4 43 مصراتة 9 مصراتة

0.67% 656 محمد محمد علي الغيراني 4 43 مصراتة 9 مصراتة

0.65% 636 ابوبكر الطيب محمد طرينة 4 43 مصراتة 9 مصراتة

0.65% 635 محمد احمد المهدي كرواد 4 43 مصراتة 9 مصراتة

0.62% 605 اسامة عبدالسالم سعد القليب 4 43 مصراتة 9 مصراتة

0.62% 603 عمر حمزة علي تيكة 4 43 مصراتة 9 مصراتة

0.60% 586 مصطفى مصطفى محمد بن حمد الفرطاسي 4 43 مصراتة 9 مصراتة

0.59% 575 الصديق احمد سالم الشيخ 4 43 مصراتة 9 مصراتة

0.57% 562 محمد عبدالوهاب مصطفى كريم 4 43 مصراتة 9 مصراتة

0.57% 560 عبدالعزيز مصطفى محمد وريث 4 43 مصراتة 9 مصراتة

0.57% 558 ميالد محمد مصطفى عقيله 4 43 مصراتة 9 مصراتة

0.56% 549 علي محمد عثمان خضر 4 43 مصراتة 9 مصراتة
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0.54% 525 جمال الشيباني ابراهيم شعبان 4 43 مصراتة 9 مصراتة

0.52% 512 امحمد ناجي مخلوف الزوبية 4 43 مصراتة 9 مصراتة

0.52% 508 عبدالفتاح علي عامر ابوشوفة 4 43 مصراتة 9 مصراتة

0.52% 504 محمد محمد خليفة عكيكة 4 43 مصراتة 9 مصراتة

0.50% 486 سالم عبدالقادر سالم عوين 4 43 مصراتة 9 مصراتة

0.49% 484 عبدالرحمن الشاذلي خالد محمد المهرك 4 43 مصراتة 9 مصراتة

0.49% 475 عمرو عبدالقادر احمد جحا 4 43 مصراتة 9 مصراتة

0.48% 469 مصطفى الهادي مصطفى غليو 4 43 مصراتة 9 مصراتة

0.48% 469 ونيس عبدالقادر المهدي الشركسي 4 43 مصراتة 9 مصراتة

0.48% 465 سليمان بشير احمد بن صالح 4 43 مصراتة 9 مصراتة

0.47% 463 محمود سويسي علي القماطي 4 43 مصراتة 9 مصراتة

0.44% 435 محمد عبدالسالم ميالد الحاج 4 43 مصراتة 9 مصراتة

0.44% 427 ايمن احمد بشير غباق 4 43 مصراتة 9 مصراتة

0.42% 408 صالح عبدهللا علي بالحاج 4 43 مصراتة 9 مصراتة

0.41% 405 مفتاح محمد عوض الدرويش 4 43 مصراتة 9 مصراتة

0.40% 394 محمد علي احمد الغويل 4 43 مصراتة 9 مصراتة

0.39% 384 عمر فوزي محمد الشاوش 4 43 مصراتة 9 مصراتة

0.38% 375 محمد عبدهللا محمد الزعلوك 4 43 مصراتة 9 مصراتة

0.37% 365 فرج احمد سالم دبك 4 43 مصراتة 9 مصراتة

0.37% 359 ابوبكر رمضان ابراهيم الحداد 4 43 مصراتة 9 مصراتة

0.36% 353 محمد البشير ابراهيم الهوني 4 43 مصراتة 9 مصراتة

0.34% 333 نورالدين محمد علي الجمل 4 43 مصراتة 9 مصراتة

0.32% 315 احمد محمد احمد جحا 4 43 مصراتة 9 مصراتة

0.32% 313 عبدالفتاح محمد ابراهيم الخراز 4 43 مصراتة 9 مصراتة

0.31% 305 صالح الدين محمد سالم الزواوي 4 43 مصراتة 9 مصراتة

0.31% 304 ميالد احمد محمد شلوف 4 43 مصراتة 9 مصراتة

0.31% 301 عبدالحليم محمد عبدهللا الفقيه 4 43 مصراتة 9 مصراتة

0.31% 299 احمد المامون امحمد محمد المغراوي 4 43 مصراتة 9 مصراتة

0.29% 287 وليد عبدالجليل علي الناقوزي 4 43 مصراتة 9 مصراتة
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0.29% 282 عبدالحميد حسين علي سليمان 4 43 مصراتة 9 مصراتة

0.29% 282 علي محمد علي عكاشة 4 43 مصراتة 9 مصراتة

0.29% 282 يوسف احمد الفيتوري الجطالوي 4 43 مصراتة 9 مصراتة

0.29% 281 عمر الهادي محمد ابوحنك 4 43 مصراتة 9 مصراتة

0.28% 278 جمعة علي محمد ابوشعالة 4 43 مصراتة 9 مصراتة

0.28% 277 محمد عبدالسالم محمد الشح 4 43 مصراتة 9 مصراتة

0.28% 276 مفيد محمد علي ابومديس 4 43 مصراتة 9 مصراتة

0.26% 255 فخر الدين ابراهيم محمد الكرشيني 4 43 مصراتة 9 مصراتة

0.25% 249 رشيد محمد مصطفى بن حميدة 4 43 مصراتة 9 مصراتة

0.25% 244 رمضان احمد مفتاح الزعلوك 4 43 مصراتة 9 مصراتة

0.24% 231 عبدالكريم محمد محمد ابوعليم 4 43 مصراتة 9 مصراتة

0.23% 225 مصطفى محمد مصطفى القويري 4 43 مصراتة 9 مصراتة

0.22% 219 وداد سالم صالح الحاج عمر الشويهدي 4 43 مصراتة 9 مصراتة

0.20% 197 ابراهيم حسين محمد عقيبة 4 43 مصراتة 9 مصراتة

0.20% 197 سالم محمد علي عيسى 4 43 مصراتة 9 مصراتة

0.19% 190 المهدي ابوالقاسم عبدهللا عبدالعاطي 4 43 مصراتة 9 مصراتة

0.19% 189 حسن سالم عبدالسالم الدرويش 4 43 مصراتة 9 مصراتة

0.19% 181 عبدالقادر رجب عبدهللا الشيباني 4 43 مصراتة 9 مصراتة

0.18% 178 سعاد احمد امحمد ابوقرين 4 43 مصراتة 9 مصراتة

0.18% 177 بشير احمد بشير الطبال 4 43 مصراتة 9 مصراتة

0.17% 166 جمال ابراهيم محمود السباعي 4 43 مصراتة 9 مصراتة

0.17% 166 سالم الطاهر مصطفى ابوطالق 4 43 مصراتة 9 مصراتة

0.17% 165 خالد محمد محمد حمير 4 43 مصراتة 9 مصراتة

0.17% 162 ادريس ساسي علي الفقيه 4 43 مصراتة 9 مصراتة

0.16% 155 عمر خليل عبدالدائم امبيص 4 43 مصراتة 9 مصراتة

0.16% 152 مصطفى الطاهر مصطفى ابوطالق 4 43 مصراتة 9 مصراتة

0.15% 143 محمد علي علي عصمان 4 43 مصراتة 9 مصراتة

0.15% 142 عبدالعظيم عمر امحمد ابوغرسة 4 43 مصراتة 9 مصراتة

0.14% 136 عبدالرحمن المهدي جبريل الكوت 4 43 مصراتة 9 مصراتة
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0.13% 132 طالل محمود محمد الغويل 4 43 مصراتة 9 مصراتة

0.13% 130 وليد عبدهللا بشير الجاهولي الشنبة 4 43 مصراتة 9 مصراتة

0.13% 128 شكري عبدهللا احمد شكاب 4 43 مصراتة 9 مصراتة

0.13% 126 علي عمر احمد االحول 4 43 مصراتة 9 مصراتة

0.12% 117 الزروق سالم محمد زريع 4 43 مصراتة 9 مصراتة

0.12% 116 وريده محمد عبدالدائم امبيص 4 43 مصراتة 9 مصراتة

0.11% 111 عبدالناصر بشير احمد حديدان 4 43 مصراتة 9 مصراتة

0.11% 104 خالد مفتاح سليمان تنتون 4 43 مصراتة 9 مصراتة

0.10% 93 كمال امحمد عثمان الشاوش 4 43 مصراتة 9 مصراتة

0.09% 86 عمر سالم رمضان الصنكي 4 43 مصراتة 9 مصراتة

0.09% 85 جمال امحمد محمد احطيبة 4 43 مصراتة 9 مصراتة

0.09% 84 احمد سليمان حسن امبيص 4 43 مصراتة 9 مصراتة

0.08% 78 اسامة ابراهيم سليمان تيكة 4 43 مصراتة 9 مصراتة

0.08% 78 محمد عمر علي المديني 4 43 مصراتة 9 مصراتة

0.07% 73 احمد عبدهللا محمود ابوشيبة 4 43 مصراتة 9 مصراتة

0.06% 63 مصطفى محمد سالم الشيباني 4 43 مصراتة 9 مصراتة

0.06% 56 محمود مصطفى محمود الجديد 4 43 مصراتة 9 مصراتة

0.02% 24 بشير ابوالقاسم محمد المكاس 4 43 مصراتة 9 مصراتة

نعم 38.62% 5399 سالم االحمر الهادي علي 2 44 بني وليد 9 مصراتة

نعم 24.13% 3374 امنة محمود محمد تخيخ 2 44 بني وليد 9 مصراتة

8.12% 1135 خالد ابراهيم ابوبكر الحران 2 44 بني وليد 9 مصراتة

4.87% 681 عبدهللا محمد ابوعزوم عبدالنبي بلخير 2 44 بني وليد 9 مصراتة

3.10% 434 سعيد محمد ونيس عبدهللا 2 44 بني وليد 9 مصراتة

2.72% 380 معمر خليل مسعود حميدات 2 44 بني وليد 9 مصراتة

2.16% 302 محمد الهادي عامر ابوراوي 2 44 بني وليد 9 مصراتة

2.02% 283 فتحي مسعود عبدالهادي اقطيط 2 44 بني وليد 9 مصراتة

2.00% 280 عمر فرج محمد زايد 2 44 بني وليد 9 مصراتة

1.43% 200 ابوبكر علي محمد بن يونس 2 44 بني وليد 9 مصراتة

1.17% 163 المهدي صالح المهدي قاجة 2 44 بني وليد 9 مصراتة
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1.16% 162 عيسى فتح هللا احمد محمد 2 44 بني وليد 9 مصراتة

1.10% 154 معمر مفتاح المخزوم احمد 2 44 بني وليد 9 مصراتة

1.09% 152 السنوسي محمد الهمالي ابوقدندش 2 44 بني وليد 9 مصراتة

0.90% 126 عادل عبدهللا امحمد شماس 2 44 بني وليد 9 مصراتة

0.88% 123 عائشة ثبوت ابراهيم الزروق 2 44 بني وليد 9 مصراتة

0.87% 122 المبروك امحمد احمد الجدك 2 44 بني وليد 9 مصراتة

0.75% 105 محمد امبارك زايد عبدالحفيظ 2 44 بني وليد 9 مصراتة

0.69% 97 احمد بن بله على تامر عجاج 2 44 بني وليد 9 مصراتة

0.69% 97 عبدالسالم محمد احمد الحاج 2 44 بني وليد 9 مصراتة

0.44% 62 احمد احسين احمد الديب 2 44 بني وليد 9 مصراتة

0.35% 49 فؤاد سعيد نصر انخيلة 2 44 بني وليد 9 مصراتة

0.31% 44 يوسف المبروك يوسف العائب 2 44 بني وليد 9 مصراتة

0.21% 29 مصباح سعد مصباح ميالد 2 44 بني وليد 9 مصراتة

0.19% 27 معمر صالح غيث بن قطنش 2 44 بني وليد 9 مصراتة

نعم 21.22% 10077 عبدهللا علي عبدهللا جوان 2 45 زليتن 9 مصراتة

نعم 14.17% 6728 محمد شعبان مفتاح الوليد 2 45 زليتن 9 مصراتة

13.00% 6175 محمد الهادي احمد الصاري 2 45 زليتن 9 مصراتة

5.90% 2800 عبدالسالم عبدهللا محمد غويلة 2 45 زليتن 9 مصراتة

4.59% 2179 حسن عبدهللا سليمان حمودة 2 45 زليتن 9 مصراتة

4.42% 2101 عبدالعاطي علي احمد ابوكتيف 2 45 زليتن 9 مصراتة

4.26% 2022 عبدالمطلب رجب سالم بن حليم 2 45 زليتن 9 مصراتة

3.56% 1689 محمد مسعود ابورخيص عاشور 2 45 زليتن 9 مصراتة

3.10% 1472 ابوبكر علي عمر الصداعي 2 45 زليتن 9 مصراتة

2.21% 1051 محمد حسين ضو بلعيد 2 45 زليتن 9 مصراتة

1.73% 822 مختار رمضان مختار بن عاشور 2 45 زليتن 9 مصراتة

1.61% 764 حسن منصور معمر المجدوب 2 45 زليتن 9 مصراتة

1.61% 763 علي عمر احسين اكريم 2 45 زليتن 9 مصراتة

1.50% 710 نوري رمضان علي نجي العاتي 2 45 زليتن 9 مصراتة

1.46% 691 رمضان محمد مفتاح ابوحجر 2 45 زليتن 9 مصراتة
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1.22% 580 الهادي بلعيد مفتاح احسونه آغا 2 45 زليتن 9 مصراتة

1.13% 537 محمد فرج محمد ابوقميزة 2 45 زليتن 9 مصراتة

1.12% 533 عمر علي عمر العيان 2 45 زليتن 9 مصراتة

1.03% 488 محمد عبدالحميد عبدالسالم المبقع 2 45 زليتن 9 مصراتة

1.01% 480 عمران علي امحمد ابوخريص 2 45 زليتن 9 مصراتة

0.93% 443 عبدهللا ابراهيم محمد الكشر 2 45 زليتن 9 مصراتة

0.82% 390 مسعود علي مسعود القموني 2 45 زليتن 9 مصراتة

0.71% 335 علي امحمد عبدالسالم حكومة 2 45 زليتن 9 مصراتة

0.70% 330 فتحي احمد ابراهيم محمد 2 45 زليتن 9 مصراتة

0.64% 302 عزالدين فرج احمد الشويرف 2 45 زليتن 9 مصراتة

0.60% 286 عوض رمضان محمد الشريف 2 45 زليتن 9 مصراتة

0.50% 236 اسماعيل ميالد خليفة اشميلة 2 45 زليتن 9 مصراتة

0.48% 226 رجب امحمد الهاشمي زحيلق 2 45 زليتن 9 مصراتة

0.45% 212 احمد الصديق محمد سعد 2 45 زليتن 9 مصراتة

0.44% 209 شعبان عبدالسالم علي الشراني 2 45 زليتن 9 مصراتة

0.39% 186 حمزة عبدالسالم محمد كندي 2 45 زليتن 9 مصراتة

0.38% 179 محمد مصطفى رمضان بن حليم 2 45 زليتن 9 مصراتة

0.37% 178 جالل علي محمد بالشيخ 2 45 زليتن 9 مصراتة

0.33% 157 عبدالسالم سعيد عبدالسالم فليفل 2 45 زليتن 9 مصراتة

0.32% 152 عبدالسالم مفتاح المهدي فائد 2 45 زليتن 9 مصراتة

0.29% 138 ناصر عبدهللا مصباح الفيتوري 2 45 زليتن 9 مصراتة

0.28% 132 احمد علي عبدالحفيظ الدريوي 2 45 زليتن 9 مصراتة

0.27% 127 انتصار معمر رمضان الواعر 2 45 زليتن 9 مصراتة

0.24% 116 نصر الزروق نصر عبد النبي 2 45 زليتن 9 مصراتة

0.22% 103 منصور عبدالسالم علي الفطيسي 2 45 زليتن 9 مصراتة

0.21% 100 صالح احمد موسى ابوخيال 2 45 زليتن 9 مصراتة

0.14% 68 عبدالرحيم محمد منصور الزوبي 2 45 زليتن 9 مصراتة

0.14% 66 ابراهيم ميالد عبدهللا هداج 2 45 زليتن 9 مصراتة

0.12% 56 مفتاح عبدالهادي فرج كدي 2 45 زليتن 9 مصراتة
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0.10% 47 يونس عبدهللا عبدالسالم وّصل 2 45 زليتن 9 مصراتة

0.10% 46 عبدالحكيم رجب عبدالقادر البلعزي 2 45 زليتن 9 مصراتة

نعم 22.74% 4926 النفيشي عبدالسالم عبدالمانع عبدالسالم 2 46 ترهونة 10 الخمس

نعم 6.15% 1333 احمد فرج حسن الساعدي 2 46 ترهونة 10 الخمس

5.14% 1114 رمضان احمد مفتاح الزرقاني 2 46 ترهونة 10 الخمس

4.81% 1043 ابوبكر احمد سعيد صالح 2 46 ترهونة 10 الخمس

4.10% 889 عمار مفتاح محمد عمر 2 46 ترهونة 10 الخمس

4.05% 877 محمد فرج محمد األحمر 2 46 ترهونة 10 الخمس

3.99% 864 عطية عبدالسالم علي المشعور 2 46 ترهونة 10 الخمس

2.94% 638 الطاهر اعمار عبدالمولى محمد 2 46 ترهونة 10 الخمس

2.94% 636 مصطفى قريرة العمارى امجاهد 2 46 ترهونة 10 الخمس

2.85% 617 ابراهيم الهادي فرج دخيل 2 46 ترهونة 10 الخمس

2.65% 574 خليفة المبروك عبدهللا قريره 2 46 ترهونة 10 الخمس

2.50% 541 صالح عبدالهادي القذافي عبدهللا 2 46 ترهونة 10 الخمس

2.06% 447 نوري محمد ابراهيم الكانوني 2 46 ترهونة 10 الخمس

2.06% 446 خالد مصطفى كامل سلطان 2 46 ترهونة 10 الخمس

2.06% 446 ناصر عبدالحميد علي فرحات 2 46 ترهونة 10 الخمس

2.04% 442 عبدالباسط الطاهر اسويسي سعد 2 46 ترهونة 10 الخمس

1.96% 425 جمعة محمد عبدالقادر ابو علي 2 46 ترهونة 10 الخمس

1.71% 371 وليد حسن محمد عمار 2 46 ترهونة 10 الخمس

1.59% 344 احمد المبروك ابراهيم عبيد 2 46 ترهونة 10 الخمس

1.53% 332 عبدالسالم عبدهللا عبدالسالم الفقي 2 46 ترهونة 10 الخمس

1.47% 319 سليمان محمد فرج الشوئب 2 46 ترهونة 10 الخمس

1.44% 311 عبدالحكيم محمد المختار عبدهللا 2 46 ترهونة 10 الخمس

1.39% 302 صالح الدين محمد صالح الجيالني االزرق 2 46 ترهونة 10 الخمس

1.31% 284 ابوبكر محمود أبوبكر نعامة 2 46 ترهونة 10 الخمس

1.30% 282 سالمة علي سالم التمتام 2 46 ترهونة 10 الخمس

1.27% 275 محمود المبروك علي النائض 2 46 ترهونة 10 الخمس

1.14% 248 ابراهيم سالم محمد اشتيوي 2 46 ترهونة 10 الخمس
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1.14% 248 احمد محمد امحمد الغرياني 2 46 ترهونة 10 الخمس

1.03% 224 معمر فرج محمد العبيد 2 46 ترهونة 10 الخمس

0.90% 196 فرج سالم محمد الشوشي 2 46 ترهونة 10 الخمس

0.86% 187 الهاشمي محمد عبدهللا عبدهللا 2 46 ترهونة 10 الخمس

0.83% 180 علي سالم علي محمد 2 46 ترهونة 10 الخمس

0.81% 175 راسم عمران علي فرج 2 46 ترهونة 10 الخمس

0.81% 175 عبدالرزاق عبدهللا خليفة الهاشمي 2 46 ترهونة 10 الخمس

0.77% 167 عادل علي ارحومة على 2 46 ترهونة 10 الخمس

0.63% 137 عبدالمنعم الراضى التمتام المريض 2 46 ترهونة 10 الخمس

0.61% 133 عبدالعظيم محمد عبدالسيد ابوعزوم 2 46 ترهونة 10 الخمس

0.60% 131 الحسين احمد مسعود البركي 2 46 ترهونة 10 الخمس

0.39% 84 ابراهيم مسعود هدية دومة 2 46 ترهونة 10 الخمس

0.33% 72 اسماعيل ابراهيم محمد محمد ابوغرارة 2 46 ترهونة 10 الخمس

0.33% 72 فرج احمد عبدالسالم إمطيرق 2 46 ترهونة 10 الخمس

0.25% 55 علي مصباح محمد امطيرق 2 46 ترهونة 10 الخمس

0.24% 52 عامر محمد امحمد محمد 2 46 ترهونة 10 الخمس

0.23% 50 محمود مسعود ناجي عمر 2 46 ترهونة 10 الخمس

نعم 19.79% 3030 حميد معمر امحمد الرويمي 1 47 مسالتة 10 الخمس

19.71% 3018 عصام علي مفتاح الخمري 1 47 مسالتة 10 الخمس

10.60% 1623 ابراهيم ابوالقاسم الزرقاني طلوبة 1 47 مسالتة 10 الخمس

10.10% 1547 علي منصور حسين القبيشي 1 47 مسالتة 10 الخمس

6.41% 982 خالد خليفة علي األسطى 1 47 مسالتة 10 الخمس

4.34% 664 رمضان محمد عمر ابوعجيلة 1 47 مسالتة 10 الخمس

3.36% 514 صالح مفتاح صالح وحيدة 1 47 مسالتة 10 الخمس

2.70% 414 عبدالسالم فرحات محمد رجب 1 47 مسالتة 10 الخمس

2.11% 323 علي محمد احمد الشويرف 1 47 مسالتة 10 الخمس

2.02% 310 كمال محمد الطاهر بن عمر 1 47 مسالتة 10 الخمس

1.91% 293 صابر على منصور ابوتركية 1 47 مسالتة 10 الخمس

1.91% 292 ابوبكر ابوالعيد ابوالقاسم ابوالقاسم 1 47 مسالتة 10 الخمس
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1.78% 273 الهادي فرج محمد ابوراوي 1 47 مسالتة 10 الخمس

1.63% 249 محمد معتوق عمر سويدان 1 47 مسالتة 10 الخمس

1.61% 246 خيري عمر احمد الفيتورى 1 47 مسالتة 10 الخمس

1.23% 188 عبد الواحد حامد الهادي القاضي 1 47 مسالتة 10 الخمس

1.22% 187 النفاتي أونيس احمد عبدالصمد 1 47 مسالتة 10 الخمس

1.00% 153 مختار محمود مفتاح السيد 1 47 مسالتة 10 الخمس

0.99% 151 محمد حسن عبدالسالم قدورة 1 47 مسالتة 10 الخمس

0.93% 143 صالح عمران حسن الفرجاني 1 47 مسالتة 10 الخمس

0.78% 119 خالد محمد احمد معتوق 1 47 مسالتة 10 الخمس

0.76% 116 عبدالعزيز مفتاح محمد صقر 1 47 مسالتة 10 الخمس

0.69% 106 محمد ميالد الشيباني سعيد 1 47 مسالتة 10 الخمس

0.68% 104 الهادي امحمد الهدار خريش 1 47 مسالتة 10 الخمس

0.59% 90 فيصل مفتاح محمد شعيب 1 47 مسالتة 10 الخمس

0.42% 65 سعيد محمد سعيد ونيس 1 47 مسالتة 10 الخمس

0.42% 65 محمد علي احمد فائز 1 47 مسالتة 10 الخمس

0.29% 45 مصطفى علي محمد القربازي 1 47 مسالتة 10 الخمس

نعم 9.75% 1961 محمد مفتاح محمد تكالة 2 48 الخمس الساحل 10 الخمس

نعم 7.72% 1553 عبدالمنعم حسين الصادق اليسير 2 48 الخمس الساحل 10 الخمس

7.50% 1508 عمر سالم بشير ابشيش 2 48 الخمس الساحل 10 الخمس

6.63% 1333 عطية محمد احمد اجليل 2 48 الخمس الساحل 10 الخمس

6.58% 1324 رمضان ابراهيم مفتاح ابوغالية 2 48 الخمس الساحل 10 الخمس

4.95% 995 ابراهيم احمد علي الزائدي 2 48 الخمس الساحل 10 الخمس

4.90% 986 يوسف عبدالسالم علي الفرجاني 2 48 الخمس الساحل 10 الخمس

4.73% 951 مفتاح ادم مفتاح الساعدي قناو 2 48 الخمس الساحل 10 الخمس

3.97% 798 عادل عبدالسالم حسين ميالد 2 48 الخمس الساحل 10 الخمس

3.46% 696 سالم محمد علي دعباج 2 48 الخمس الساحل 10 الخمس

3.46% 696 عبدهللا امحمد سالم اسحيم 2 48 الخمس الساحل 10 الخمس

3.26% 655 نوري مفتاح عمر الشريف 2 48 الخمس الساحل 10 الخمس

3.25% 654 محمد رمضان احمد الدوفاني 2 48 الخمس الساحل 10 الخمس
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2.50% 502 محمد صالح محمد اسريح 2 48 الخمس الساحل 10 الخمس

2.26% 455 محمد معمر سليمان االخضر 2 48 الخمس الساحل 10 الخمس

2.08% 419 فرج محمد عمر اعشيبة 2 48 الخمس الساحل 10 الخمس

1.92% 386 محمد المهدي احمد قناو 2 48 الخمس الساحل 10 الخمس

1.92% 386 ميالد عبدالقادر محمد فنته 2 48 الخمس الساحل 10 الخمس

1.73% 349 مختار عبدالكريم عبدالوهاب الصغير 2 48 الخمس الساحل 10 الخمس

1.44% 290 عبدالمنعم عبدالسالم عطية البكوري 2 48 الخمس الساحل 10 الخمس

1.38% 278 محمد زائد محمد المرغني 2 48 الخمس الساحل 10 الخمس

1.33% 267 جمعة عيد مفتاح الشف 2 48 الخمس الساحل 10 الخمس

1.33% 267 نوري رمضان محمود عليجة 2 48 الخمس الساحل 10 الخمس

1.19% 240 محمد محمود سالم جرود 2 48 الخمس الساحل 10 الخمس

1.18% 238 عبداللطيف احمد عبدهللا الهرام 2 48 الخمس الساحل 10 الخمس

1.03% 208 محمود محمد عمر الدالي 2 48 الخمس الساحل 10 الخمس

1.01% 203 ابراهيم علي سالم اليسير 2 48 الخمس الساحل 10 الخمس

0.86% 174 ميالد مفتاح عبدالرحمن البدوي 2 48 الخمس الساحل 10 الخمس

0.86% 172 عمر سالم سعد ابوزليليعة 2 48 الخمس الساحل 10 الخمس

0.83% 166 عبدالقادر يوسف ابراهيم اخميرة 2 48 الخمس الساحل 10 الخمس

0.64% 128 اسامة عبدالسالم محمد الكيالني 2 48 الخمس الساحل 10 الخمس

0.61% 123 محمد فرج سالم اقنيبر 2 48 الخمس الساحل 10 الخمس

0.59% 119 احمد سالم علي افريج 2 48 الخمس الساحل 10 الخمس

0.53% 106 مفتاح منصور امطير الفرجاني 2 48 الخمس الساحل 10 الخمس

0.53% 106 يوسف محمد محمد ابوعزه 2 48 الخمس الساحل 10 الخمس

0.40% 80 احمد سالم رمضان الحفرة 2 48 الخمس الساحل 10 الخمس

0.35% 71 عطا هللا العماري سليمان غريبة 2 48 الخمس الساحل 10 الخمس

0.34% 69 محمد سالم ابراهيم الدالي 2 48 الخمس الساحل 10 الخمس

0.34% 68 اسامة عمر حسين قريه 2 48 الخمس الساحل 10 الخمس

0.29% 59 جمعة احمد ميالد الفلو 2 48 الخمس الساحل 10 الخمس

0.17% 35 محمد علي الدراوي العائب 2 48 الخمس الساحل 10 الخمس

0.11% 22 عبدالقادر محمود محمد حديدان 2 48 الخمس الساحل 10 الخمس
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0.10% 20 سالم محمد مفتاح ميالد 2 48 الخمس الساحل 10 الخمس

نعم 22.16% 4066 اكرم على جمعة الجنين 2 49 الخمس المدينة 10 الخمس

نعم 17.34% 3182 مختار سالم علي األطرش 2 49 الخمس المدينة 10 الخمس

10.10% 1853 اسامة عبدالسالم محمود ابوناجي 2 49 الخمس المدينة 10 الخمس

8.56% 1570 نبيل محمد صالح المحجوب 2 49 الخمس المدينة 10 الخمس

4.70% 863 رجب عبدالسالم محمد التريكي 2 49 الخمس المدينة 10 الخمس

3.94% 723 محمد بشير امحمد الزالط 2 49 الخمس المدينة 10 الخمس

3.85% 706 سالم صالح عبدالسالم احريبش 2 49 الخمس المدينة 10 الخمس

2.92% 535 جمال احمد عبدهللا الموبر 2 49 الخمس المدينة 10 الخمس

2.71% 498 عبدالباسط الطاهر عبدالعاطى الرفاعي 2 49 الخمس المدينة 10 الخمس

2.48% 455 ناصر محمد احمد هدية 2 49 الخمس المدينة 10 الخمس

2.45% 450 خالد ادريس سالم بالنور 2 49 الخمس المدينة 10 الخمس

2.21% 405 فؤاد مختار مفتاح البوعزي 2 49 الخمس المدينة 10 الخمس

2.14% 393 نورية محمد علي حويته 2 49 الخمس المدينة 10 الخمس

2.01% 368 الطيب عبدالسالم فرج البكوش 2 49 الخمس المدينة 10 الخمس

1.98% 363 عبدالسالم محمد حسين االربد 2 49 الخمس المدينة 10 الخمس

1.66% 305 الهادي ابراهيم عبدالسالم الكيالني 2 49 الخمس المدينة 10 الخمس

1.23% 226 سعد اسماعيل سعد الصغير 2 49 الخمس المدينة 10 الخمس

0.95% 174 سالم علي سالم العجيل 2 49 الخمس المدينة 10 الخمس

0.88% 161 الصديق مصطفى مفتاح القرمادي 2 49 الخمس المدينة 10 الخمس

0.86% 157 مفتاح حميدة علي كرثومة 2 49 الخمس المدينة 10 الخمس

0.85% 156 ميالد عمر حسين الحوات 2 49 الخمس المدينة 10 الخمس

0.84% 155 عبدالحميد علي سالم األطرش 2 49 الخمس المدينة 10 الخمس

0.54% 100 علي مختار علي بن طالب 2 49 الخمس المدينة 10 الخمس

0.52% 96 ادريس احمد محمود الرفاعي 2 49 الخمس المدينة 10 الخمس

0.50% 91 عمر محمد زائد زم 2 49 الخمس المدينة 10 الخمس

0.41% 75 علي الهادي رجب بحور 2 49 الخمس المدينة 10 الخمس

0.38% 69 عادل فرج محمد الفاضلي 2 49 الخمس المدينة 10 الخمس

0.36% 66 العربي الهادي احمد جعيب 2 49 الخمس المدينة 10 الخمس
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0.29% 54 يوسف علي عبدالعاطي الرفاعي 2 49 الخمس المدينة 10 الخمس

0.20% 36 عبدالحكيم علي مفتاح ايوزريق 2 49 الخمس المدينة 10 الخمس

نعم 35.55% 3849 محمد علي سليم سليم 1 50 قصر األخيار 10 الخمس

16.46% 1782 فتحي عبدالسالم رمضان الشريف 1 50 قصر األخيار 10 الخمس

7.47% 809 محمد عبدالسالم علي ساسي 1 50 قصر األخيار 10 الخمس

7.33% 794 احمد علي احمد سلطان 1 50 قصر األخيار 10 الخمس

4.45% 482 شعبان ميالد محمد الدبوس 1 50 قصر األخيار 10 الخمس

3.16% 342 يوسف عبدالكريم علي التومي 1 50 قصر األخيار 10 الخمس

2.87% 311 علي الهادي محمد العماري 1 50 قصر األخيار 10 الخمس

2.84% 308 عبدالمجيد محمد امبارك القماطي 1 50 قصر األخيار 10 الخمس

2.77% 300 ابراهيم ميالد عبدالسالم الجابري 1 50 قصر األخيار 10 الخمس

2.56% 277 مفتاح محمد سالم سلطان 1 50 قصر األخيار 10 الخمس

2.23% 241 شعبان العربي محمد خليل 1 50 قصر األخيار 10 الخمس

2.02% 219 مصطفى عمران محمد المريريق 1 50 قصر األخيار 10 الخمس

1.93% 209 محمد سليمان محمد التائب 1 50 قصر األخيار 10 الخمس

1.71% 185 محمود علي رمضان ابوعبود 1 50 قصر األخيار 10 الخمس

1.65% 179 علي سالم مسعود جنيف 1 50 قصر األخيار 10 الخمس

1.39% 150 ادريس عمر احمد الباوندي 1 50 قصر األخيار 10 الخمس

1.37% 148 العربي علي سليمان القماطي 1 50 قصر األخيار 10 الخمس

1.03% 111 منصور عبدالسالم عمران شوبار 1 50 قصر األخيار 10 الخمس

0.81% 88 معمر حسن عمران شوبار 1 50 قصر األخيار 10 الخمس

0.41% 44 محمد علي احمد محمودي 1 50 قصر األخيار 10 الخمس

نعم 26.80% 2400 العجيلى محمد مصباح ابوسديل 1 51 القره بوللي 13 طرابلس

15.22% 1363 الصادق ابوعجيلة عبدهللا ابوغنيمة 1 51 القره بوللي 13 طرابلس

11.33% 1015 علي سالم عبدهللا الزرداب 1 51 القره بوللي 13 طرابلس

9.67% 866 علي مختار ميالد عتيق 1 51 القره بوللي 13 طرابلس

5.87% 526 حسين بنور عبدالسالم الجدي 1 51 القره بوللي 13 طرابلس

5.84% 523 عبدالحميد علي محمد العود 1 51 القره بوللي 13 طرابلس

4.92% 441 مصطفى عبدالسالم علي المنتصري 1 51 القره بوللي 13 طرابلس
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4.88% 437 طارق محمد الدوكالى الشيخ 1 51 القره بوللي 13 طرابلس

3.91% 350 خالد الزيتوني احميدة المشيطي 1 51 القره بوللي 13 طرابلس

3.51% 314 وليد ناجى معمر الجبولى 1 51 القره بوللي 13 طرابلس

2.72% 244 خالد عبدهللا عياد سليمان 1 51 القره بوللي 13 طرابلس

1.44% 129 فرج عاشور جمعة الصول 1 51 القره بوللي 13 طرابلس

1.04% 93 صالح رمضان سالم علي 1 51 القره بوللي 13 طرابلس

0.93% 83 محمد امعمر صالح الرويعى 1 51 القره بوللي 13 طرابلس

0.77% 69 عبدالرزاق عياد ميالد قلهود 1 51 القره بوللي 13 طرابلس

0.60% 54 مصطفى محمد سالم بن محمد 1 51 القره بوللي 13 طرابلس

0.55% 49 محمد امعمر العاقل سليمان 1 51 القره بوللي 13 طرابلس

نعم 28.34% 13393 محمد محمد امحمد ساسي 2 52 تاجوراء 13 طرابلس

نعم 23.54% 11128 محمود سالمة محمد الغريانى 2 52 تاجوراء 13 طرابلس

8.68% 4103 عادل االمين الصادق كرموس 2 52 تاجوراء 13 طرابلس

8.56% 4044 محمد سالم عمر الفيتوري 2 52 تاجوراء 13 طرابلس

8.12% 3836 عبدالغفار احمد ساسي دريدر 2 52 تاجوراء 13 طرابلس

3.28% 1552 عبدهللا احمد محمد النفاتي 2 52 تاجوراء 13 طرابلس

2.69% 1272 النوري محمد خليل ابوعائشة 2 52 تاجوراء 13 طرابلس

2.23% 1052 عبدالمجيد االمين العربى الغريانى 2 52 تاجوراء 13 طرابلس

2.17% 1024 محمد ابراهيم الصادق عريبي 2 52 تاجوراء 13 طرابلس

2.13% 1006 عبدالرزاق عمر عبدالسالم طريش 2 52 تاجوراء 13 طرابلس

1.67% 789 عبدالرحمن المحبوب عمر الطشانى 2 52 تاجوراء 13 طرابلس

1.22% 577 ربيعة ابوبكر معمر منصور 2 52 تاجوراء 13 طرابلس

1.21% 572 فيصل طلحة محمد ابوعين 2 52 تاجوراء 13 طرابلس

0.80% 380 الطشانى البشير العربى ابولميدة 2 52 تاجوراء 13 طرابلس

0.75% 355 علي نوري جمعة الكموشي 2 52 تاجوراء 13 طرابلس

0.59% 280 هشام محمد صالح الرويعي 2 52 تاجوراء 13 طرابلس

0.54% 257 مفتاح ابوبكر محمد حمودة 2 52 تاجوراء 13 طرابلس

0.48% 228 حسن محمد محمد بن عثمان 2 52 تاجوراء 13 طرابلس

0.47% 223 احميدة خليفة محمد العمارى 2 52 تاجوراء 13 طرابلس
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0.47% 220 عبدالحفيظ محمد محمد المختار 2 52 تاجوراء 13 طرابلس

0.33% 156 حسن محمد عمر عمارة 2 52 تاجوراء 13 طرابلس

0.33% 156 سالم محمد عبدهللا زيدان 2 52 تاجوراء 13 طرابلس

0.30% 140 بنور عامر امحمد الغرابي 2 52 تاجوراء 13 طرابلس

0.26% 125 عبدهللا محمد نصر الذوادى 2 52 تاجوراء 13 طرابلس

0.26% 124 مختار محمد العماري مختار عبدالقادر 2 52 تاجوراء 13 طرابلس

0.24% 115 محمد اعمار خليفة العرابي 2 52 تاجوراء 13 طرابلس

0.20% 93 المهدي مفتاح سالم التومي 2 52 تاجوراء 13 طرابلس

0.14% 64 خالد عبدالرحمن حسين بن عثمان 2 52 تاجوراء 13 طرابلس

نعم 21.29% 21196 عبدالفتاح امحمد االمين اللبيب 4 53 سوق الجمعة 13 طرابلس

نعم 14.40% 14336 احميدة صالح الصيد الدالي 4 53 سوق الجمعة 13 طرابلس

نعم 5.36% 5337 محمد حميدة الصغير صمود 4 53 سوق الجمعة 13 طرابلس

نعم 5.32% 5292 جالل عمر مفتاح حسن 4 53 سوق الجمعة 13 طرابلس

4.92% 4893 خالد عبدالحفيظ الصادق المغبوب 4 53 سوق الجمعة 13 طرابلس

3.53% 3516 محمد عمار مصباح تيبار 4 53 سوق الجمعة 13 طرابلس

2.25% 2236 عزالدين ابراهيم سليمان عقيل 4 53 سوق الجمعة 13 طرابلس

2.07% 2065 محمد خليل علي المزوغى 4 53 سوق الجمعة 13 طرابلس

1.91% 1903 ابوبكر محمد محمد الغاوي 4 53 سوق الجمعة 13 طرابلس

1.89% 1877 مصطفى الصادق رمضان طابلة 4 53 سوق الجمعة 13 طرابلس

1.55% 1540 محمد عمران ابراهيم ابوميس 4 53 سوق الجمعة 13 طرابلس

1.33% 1321 عبدالرحمن احمد محمد جحيدر 4 53 سوق الجمعة 13 طرابلس

1.28% 1274 عبدالرحمن علي محمد شنقير 4 53 سوق الجمعة 13 طرابلس

1.20% 1197 محمد مصطفى الشيباني ابن الحاج 4 53 سوق الجمعة 13 طرابلس

1.05% 1050 مفتاح عبدالهادي عبدالسالم قناو 4 53 سوق الجمعة 13 طرابلس

1.04% 1034 فتحي جمعة عياد عقيله 4 53 سوق الجمعة 13 طرابلس

0.98% 979 بشير محمد عاشور الدرويش 4 53 سوق الجمعة 13 طرابلس

0.91% 909 مصطفى علي خليفة ابو رخيص 4 53 سوق الجمعة 13 طرابلس

0.87% 867 انور سليمان حسن اللبيب 4 53 سوق الجمعة 13 طرابلس

0.82% 813 عبدالفتاح احمد محمد التومي 4 53 سوق الجمعة 13 طرابلس
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0.77% 762 سعيد الهادى سعيد التقازى 4 53 سوق الجمعة 13 طرابلس

0.76% 753 الصديق االمين عبدالسالم المصراتي 4 53 سوق الجمعة 13 طرابلس

0.73% 731 محمود محمد احمد بن حمزة 4 53 سوق الجمعة 13 طرابلس

0.70% 692 محمد مختار حسن المصراتي 4 53 سوق الجمعة 13 طرابلس

0.68% 678 عبدالسالم محمد ابوالقاسم الكابوطى 4 53 سوق الجمعة 13 طرابلس

0.67% 663 عبداالله محمد محمد الزائدي 4 53 سوق الجمعة 13 طرابلس

0.66% 659 رمزي امحمد محمد المشرى 4 53 سوق الجمعة 13 طرابلس

0.65% 650 خالد محمد الهادي طلحة 4 53 سوق الجمعة 13 طرابلس

0.62% 620 فوزي محمد ابوزيد بالبان 4 53 سوق الجمعة 13 طرابلس

0.59% 589 عبدالحميد الطاهر خليل فرارة 4 53 سوق الجمعة 13 طرابلس

0.57% 564 اسامة مصطفى عبدهللا الدالي 4 53 سوق الجمعة 13 طرابلس

0.55% 552 جمعة عبدالقادر محمد حالول 4 53 سوق الجمعة 13 طرابلس

0.52% 515 نبيل الصيد محمد ابورزيزة 4 53 سوق الجمعة 13 طرابلس

0.51% 508 عبدالباسط على احمد عبداللطيف 4 53 سوق الجمعة 13 طرابلس

0.50% 502 علي رمضان علي حنيش 4 53 سوق الجمعة 13 طرابلس

0.46% 459 خليفة المختار امحمد المجبر 4 53 سوق الجمعة 13 طرابلس

0.46% 456 ابراهيم عبدهللا علي دندي 4 53 سوق الجمعة 13 طرابلس

0.44% 437 يوسف محمد المختار سويسي 4 53 سوق الجمعة 13 طرابلس

0.43% 428 سالم محمد مسعود السعداوى 4 53 سوق الجمعة 13 طرابلس

0.40% 396 عبدالقادر بشير احمد الالفى 4 53 سوق الجمعة 13 طرابلس

0.40% 396 مختار ابراهيم عاشور دوزان 4 53 سوق الجمعة 13 طرابلس

0.38% 376 ابراهيم سالم خليفة الرخيص 4 53 سوق الجمعة 13 طرابلس

0.37% 365 خيري الصيد حسين الصيد 4 53 سوق الجمعة 13 طرابلس

0.36% 362 عبدالباسط امحمد ميالد الترهوني 4 53 سوق الجمعة 13 طرابلس

0.35% 353 احمد مفتاح رمضان حمودة 4 53 سوق الجمعة 13 طرابلس

0.35% 345 خيرية احمد سالم بن فرج 4 53 سوق الجمعة 13 طرابلس

0.34% 339 محمد نوري محمد سبيطة 4 53 سوق الجمعة 13 طرابلس

0.33% 325 رياض عبدالرحمن خليفة ابوشوشة 4 53 سوق الجمعة 13 طرابلس

0.33% 324 محمد مفتاح سالم نوحه 4 53 سوق الجمعة 13 طرابلس
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0.31% 311 كمال احمد امحمد المزوغي 4 53 سوق الجمعة 13 طرابلس

0.31% 309 سالم محمد سالم كشالف 4 53 سوق الجمعة 13 طرابلس

0.29% 289 جمال حسين محمد بن فائد 4 53 سوق الجمعة 13 طرابلس

0.29% 289 عبدالسالم علي رمضان عاشور 4 53 سوق الجمعة 13 طرابلس

0.29% 289 عبدالناصر علي محمد البوني 4 53 سوق الجمعة 13 طرابلس

0.29% 284 ناجي احمد ابراهيم المقريف 4 53 سوق الجمعة 13 طرابلس

0.26% 263 حميدة بشير رمضان االسطى 4 53 سوق الجمعة 13 طرابلس

0.26% 260 نصرالدين احمد محمد تركمان 4 53 سوق الجمعة 13 طرابلس

0.26% 254 عبدالرزاق الصيد الهادي التيكار 4 53 سوق الجمعة 13 طرابلس

0.25% 249 سالم علي بوكر الترهوني 4 53 سوق الجمعة 13 طرابلس

0.23% 229 فيصل عبدالحميد محمود النعمي 4 53 سوق الجمعة 13 طرابلس

0.23% 227 نجم الدين احمد العجيلي المريمي 4 53 سوق الجمعة 13 طرابلس

0.22% 220 ناصر علي محمد القريو 4 53 سوق الجمعة 13 طرابلس

0.22% 217 خالد سالم ابوالقاسم الزميم 4 53 سوق الجمعة 13 طرابلس

0.22% 216 محمد علي مفتاح ابوعزة 4 53 سوق الجمعة 13 طرابلس

0.22% 215 الضاوي محمد الصغير ابراهيم 4 53 سوق الجمعة 13 طرابلس

0.21% 213 عبدالعزيز محمد سويسي الرعوبي 4 53 سوق الجمعة 13 طرابلس

0.21% 208 خالد محفوظ عبدهللا القدافي 4 53 سوق الجمعة 13 طرابلس

0.21% 205 نجاة عاشور محمد الفرجاني 4 53 سوق الجمعة 13 طرابلس

0.20% 202 محب هللا محمد عبدالسالم العيساوي 4 53 سوق الجمعة 13 طرابلس

0.20% 201 البشير عثمان علي الميالدي 4 53 سوق الجمعة 13 طرابلس

0.19% 194 عادل علي خليفة التير 4 53 سوق الجمعة 13 طرابلس

0.19% 193 مصطفى ابو القاسم سالم االمين 4 53 سوق الجمعة 13 طرابلس

0.18% 183 مخلوف موسى خليفة معيوف 4 53 سوق الجمعة 13 طرابلس

0.18% 180 ناصر رجب الصادق شاقان 4 53 سوق الجمعة 13 طرابلس

0.17% 167 احمد محمد احمد بن غويلة 4 53 سوق الجمعة 13 طرابلس

0.17% 167 صالح محمد صالح الحمروني 4 53 سوق الجمعة 13 طرابلس

0.16% 163 عادل محمد مصباح بن عامر 4 53 سوق الجمعة 13 طرابلس

0.16% 163 عبدالحكيم محمد خليفة الزويدي 4 53 سوق الجمعة 13 طرابلس
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0.16% 162 جمعة محمد عبدهللا المختار 4 53 سوق الجمعة 13 طرابلس

0.16% 162 مصطفى محمد سالم ابوشيمة 4 53 سوق الجمعة 13 طرابلس

0.16% 160 علي المهدي علي قريرة 4 53 سوق الجمعة 13 طرابلس

0.16% 160 مراد العجيلي محمد الكبير 4 53 سوق الجمعة 13 طرابلس

0.16% 159 نعيمة عياد خليفة السكيليح 4 53 سوق الجمعة 13 طرابلس

0.16% 156 الصديق الطاهر الصادق بلبان 4 53 سوق الجمعة 13 طرابلس

0.15% 146 عبدالواحد محمود عبدهللا الجالي 4 53 سوق الجمعة 13 طرابلس

0.13% 133 عبدالرؤوف سليمان محمد يزيد 4 53 سوق الجمعة 13 طرابلس

0.13% 132 محمد عمار محمد خليفة 4 53 سوق الجمعة 13 طرابلس

0.13% 131 محمود على محمد الكميشى 4 53 سوق الجمعة 13 طرابلس

0.13% 129 الطاهر علي جمعة استوكة 4 53 سوق الجمعة 13 طرابلس

0.13% 126 احمد حسين احمد نبيص 4 53 سوق الجمعة 13 طرابلس

0.12% 123 ابوبكر محمد علي معيوف 4 53 سوق الجمعة 13 طرابلس

0.12% 123 الطاهر احمد مسعود ابوحليقة 4 53 سوق الجمعة 13 طرابلس

0.12% 122 رمضان االخضر رمضان النعمي 4 53 سوق الجمعة 13 طرابلس

0.12% 120 عبدالناصر محمد مصطفى المصراتي 4 53 سوق الجمعة 13 طرابلس

0.12% 115 عبدالرفيق علي بشير بعرة 4 53 سوق الجمعة 13 طرابلس

0.11% 114 زهرة عاشور احمد الهبهاب 4 53 سوق الجمعة 13 طرابلس

0.11% 110 رمزي عمر الزروق بن الحاج 4 53 سوق الجمعة 13 طرابلس

0.10% 102 مصطفى صالح الجيالني االزرق 4 53 سوق الجمعة 13 طرابلس

0.10% 96 الهادي محمد الفرجاني بن طاهر 4 53 سوق الجمعة 13 طرابلس

0.09% 94 حميدة عاشور علي بن حامد 4 53 سوق الجمعة 13 طرابلس

0.09% 92 لؤي عبدهللا جمعة حزام 4 53 سوق الجمعة 13 طرابلس

0.09% 91 احمد الهادي احمد الشيباني 4 53 سوق الجمعة 13 طرابلس

0.09% 87 لبنى االمين حميدة بن سعود 4 53 سوق الجمعة 13 طرابلس

0.08% 82 جمال الدين عبدهللا مختار الشيباني 4 53 سوق الجمعة 13 طرابلس

0.08% 76 عبدالحفيظ محمد الشويرف البلعزي 4 53 سوق الجمعة 13 طرابلس

0.08% 76 لطفية مصباح مفتاح حمير 4 53 سوق الجمعة 13 طرابلس

0.07% 74 فتحي احمد سالم والي 4 53 سوق الجمعة 13 طرابلس
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0.07% 72 الطيب محمود محمد سعيد 4 53 سوق الجمعة 13 طرابلس

0.07% 72 حمزة عبدالمولى محمد بن سليمان 4 53 سوق الجمعة 13 طرابلس

0.07% 72 عبدالسالم احمد محمد ابوراس 4 53 سوق الجمعة 13 طرابلس

0.07% 72 محي الدين عبدالحميد محي الدين كانون 4 53 سوق الجمعة 13 طرابلس

0.07% 71 محمد علي محمد الهيبلو 4 53 سوق الجمعة 13 طرابلس

0.07% 70 امحمد احمد سالم بن فرج 4 53 سوق الجمعة 13 طرابلس

0.07% 70 بشير علي سالم ابوسيف 4 53 سوق الجمعة 13 طرابلس

0.07% 69 يوسف صالح يوسف الرداد 4 53 سوق الجمعة 13 طرابلس

0.07% 68 الطاهر عمر عثمان الصيد 4 53 سوق الجمعة 13 طرابلس

0.07% 66 امحمد ابراهيم محمد الغناي 4 53 سوق الجمعة 13 طرابلس

0.06% 64 خدوجة عاشور حسين بن طابون 4 53 سوق الجمعة 13 طرابلس

0.06% 56 ابوبكر مصطفى الهادي المرابط 4 53 سوق الجمعة 13 طرابلس

0.06% 56 عمر الهادى ميالد العاقل 4 53 سوق الجمعة 13 طرابلس

0.05% 51 عادل سالم محمد دريبي 4 53 سوق الجمعة 13 طرابلس

0.05% 48 هشام الطيب يوسف الزيات 4 53 سوق الجمعة 13 طرابلس

0.04% 44 احمد علي محمد الهشيك 4 53 سوق الجمعة 13 طرابلس

0.04% 40 مفتاح يوسف المبروك العماري 4 53 سوق الجمعة 13 طرابلس

0.04% 38 نورالدين احمد ناجي عمار 4 53 سوق الجمعة 13 طرابلس

نعم 13.32% 12099 محمد احمد نصر ابوسنينة 3 54 حي األندلس 13 طرابلس

نعم 9.74% 8851 نزار احمد يوسف كعوان 3 54 حي األندلس 13 طرابلس

نعم 7.49% 6807 عبدالرحمن خليفة رمضان الشاطر 3 54 حي األندلس 13 طرابلس

6.78% 6163 وليد مفتاح محمد اطنيش 3 54 حي األندلس 13 طرابلس

5.53% 5023 عبدالرزاق الطاهر العربى مسلم 3 54 حي األندلس 13 طرابلس

3.90% 3543 عبدهللا محمد عبدهللا القمودي 3 54 حي األندلس 13 طرابلس

2.96% 2687 زينب علي سليمان الزايدي 3 54 حي األندلس 13 طرابلس

2.76% 2509 نجيب مصباح علي طنيش 3 54 حي األندلس 13 طرابلس

2.55% 2315 عبدالمجيد عبدالعزيز محمد فطيس 3 54 حي األندلس 13 طرابلس

2.04% 1851 محمد عمار عمران اعمار 3 54 حي األندلس 13 طرابلس

2.03% 1848 شكري زايد ابوبكر باكير 3 54 حي األندلس 13 طرابلس
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1.94% 1762 محمود عبدالكريم بن موسى بن موسى 3 54 حي األندلس 13 طرابلس

1.92% 1746 صالح خليفة محمد ابوجناح 3 54 حي األندلس 13 طرابلس

1.38% 1254 صالح بشير دعباج المرغني 3 54 حي األندلس 13 طرابلس

0.94% 853 حاتم محمد مفتاح وفى 3 54 حي األندلس 13 طرابلس

0.92% 837 ابوالقاسم سالم سعيد الجربي 3 54 حي األندلس 13 طرابلس

0.89% 813 رفيق بلقاسم محمود الغضبان 3 54 حي األندلس 13 طرابلس

0.85% 773 البشير على محمد العكونى 3 54 حي األندلس 13 طرابلس

0.82% 744 خالد الهاشمي محمد الزروق 3 54 حي األندلس 13 طرابلس

0.80% 728 محمد احمد محمد الطراح 3 54 حي األندلس 13 طرابلس

0.78% 712 عبدالرزاق ابوخريص عيسى ابوكراع 3 54 حي األندلس 13 طرابلس

0.76% 691 الهادي محمد عمر شلوف 3 54 حي األندلس 13 طرابلس

0.72% 658 انتصار حسن محمد بيت المال 3 54 حي األندلس 13 طرابلس

0.72% 653 نجيب الطاهر االمين تنتوش 3 54 حي األندلس 13 طرابلس

0.71% 645 فرج عبدالسالم علي العامري 3 54 حي األندلس 13 طرابلس

0.68% 616 سالم المبروك صالح سويد 3 54 حي األندلس 13 طرابلس

0.65% 593 طارق محمد العربى على 3 54 حي األندلس 13 طرابلس

0.59% 538 محمد علي عيسى ابوالقاسم 3 54 حي األندلس 13 طرابلس

0.59% 533 عبدالحميد محمد العجيلي ابوشاقور 3 54 حي األندلس 13 طرابلس

0.56% 506 عبداللطيف عبدالعزيز محمد العاشق 3 54 حي األندلس 13 طرابلس

0.55% 496 فؤاد سليمان ابودية ابودية 3 54 حي األندلس 13 طرابلس

0.53% 485 محمد التبانى علي االجدل 3 54 حي األندلس 13 طرابلس

0.50% 458 احمد سالم امحمد االحمر 3 54 حي األندلس 13 طرابلس

0.49% 447 عمر ابراهيم عبدالكريم المليقطة 3 54 حي األندلس 13 طرابلس

0.47% 429 مسعود خليفة مسعود المق 3 54 حي األندلس 13 طرابلس

0.43% 395 فاطمة عبدهللا الزروق غندور 3 54 حي األندلس 13 طرابلس

0.42% 381 مصطفى الحسين مصباح ابوجناح 3 54 حي األندلس 13 طرابلس

0.42% 378 خالد محمد علي عجالة 3 54 حي األندلس 13 طرابلس

0.42% 378 محمد ابوصاع عمر فنير 3 54 حي األندلس 13 طرابلس

0.41% 373 عمران محمد عبدالنبي القيب 3 54 حي األندلس 13 طرابلس
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0.40% 365 محمد رمضان السني الصيد 3 54 حي األندلس 13 طرابلس

0.40% 362 مسعود عالق سويسي انوير 3 54 حي األندلس 13 طرابلس

0.40% 360 صالح الدين مسعود ابوالقاسم الدبلي 3 54 حي األندلس 13 طرابلس

0.39% 358 اسامة مصطفى عبدالسالم التريكي 3 54 حي األندلس 13 طرابلس

0.39% 358 صالح الفرجانى الحرارى الغرياني 3 54 حي األندلس 13 طرابلس

0.37% 339 محمد سعيد علي ابوطار 3 54 حي األندلس 13 طرابلس

0.37% 337 اسماعيل الهادي عبدهللا النكش 3 54 حي األندلس 13 طرابلس

0.37% 334 عبدالرحمن عبدالكريم محمد الديب 3 54 حي األندلس 13 طرابلس

0.37% 332 عبدهللا عمر امحمد ابوشارب 3 54 حي األندلس 13 طرابلس

0.35% 316 وسام صالح رمضان الزناد 3 54 حي األندلس 13 طرابلس

0.34% 311 عزالدين مصطفى علي الكور 3 54 حي األندلس 13 طرابلس

0.34% 307 عبدالحميد الطيب محمد بروين 3 54 حي األندلس 13 طرابلس

0.34% 306 جمال عبدالرحمن محمد اقصيص 3 54 حي األندلس 13 طرابلس

0.34% 306 سامي امحمد سعيد برقيق 3 54 حي األندلس 13 طرابلس

0.34% 305 عبدالرحمن علي محمد ابوشاقور 3 54 حي األندلس 13 طرابلس

0.33% 301 منصور محمد منصور ابوخضير 3 54 حي األندلس 13 طرابلس

0.33% 299 خالد علي ضو الشائبي 3 54 حي األندلس 13 طرابلس

0.33% 298 جهاد السيفاو يوسف حفيانة 3 54 حي األندلس 13 طرابلس

0.31% 280 نجالء ساسي يوسف درديرة 3 54 حي األندلس 13 طرابلس

0.31% 278 ايسر يوسف العارف حلمى 3 54 حي األندلس 13 طرابلس

0.30% 275 عزام مصطفى محمد االمير 3 54 حي األندلس 13 طرابلس

0.29% 261 سليمان محمد خليفة العجيلي 3 54 حي األندلس 13 طرابلس

0.28% 251 محمد احمد عثمان البخاري 3 54 حي األندلس 13 طرابلس

0.28% 251 مراد العجيلي امحمد سركز 3 54 حي األندلس 13 طرابلس

0.27% 248 سالم محمد عبدهللا بيت المال 3 54 حي األندلس 13 طرابلس

0.27% 243 وليد ابراهيم مولود فطيس 3 54 حي األندلس 13 طرابلس

0.26% 240 نبيل علي محمد بن حكومة 3 54 حي األندلس 13 طرابلس

0.26% 235 حازم عمران علي الباطل غريبي 3 54 حي األندلس 13 طرابلس

0.25% 231 عبدالكبير عطية عبدالكبير الطيف 3 54 حي األندلس 13 طرابلس
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0.25% 229 عبدالكريم صالح محمد كازوز 3 54 حي األندلس 13 طرابلس

0.25% 224 سنيه ابوالقاسم سليمان غومة 3 54 حي األندلس 13 طرابلس

0.24% 214 صالح محمد محمد حقيق 3 54 حي األندلس 13 طرابلس

0.23% 213 علي محمد النايض فلطخ 3 54 حي األندلس 13 طرابلس

0.23% 212 لطفي ميلود حماد حماد 3 54 حي األندلس 13 طرابلس

0.23% 211 محمد المبروك علي الحطاب 3 54 حي األندلس 13 طرابلس

0.23% 208 منيرة يوسف ابراهيم السويحلي 3 54 حي األندلس 13 طرابلس

0.21% 195 محمد رحيم امحمد البوسيفي 3 54 حي األندلس 13 طرابلس

0.21% 189 مختار صالح محمد خليفة 3 54 حي األندلس 13 طرابلس

0.21% 188 خالد صالح سليمان الباروني 3 54 حي األندلس 13 طرابلس

0.20% 186 عبدالرزاق مختار محمد بن سليمان 3 54 حي األندلس 13 طرابلس

0.20% 185 يوسف امحمد يوسف العجيلي 3 54 حي األندلس 13 طرابلس

0.20% 183 محمد ابوالقاسم احمد ابودية 3 54 حي األندلس 13 طرابلس

0.20% 181 هيثم الهادى سعد كاموكه 3 54 حي األندلس 13 طرابلس

0.20% 179 علي فيصل علي العقاب 3 54 حي األندلس 13 طرابلس

0.19% 173 خليفة الباشير عبدالسالم الملهوف 3 54 حي األندلس 13 طرابلس

0.18% 166 جمعة عمار جمعة دهان 3 54 حي األندلس 13 طرابلس

0.18% 165 بشير محمد علي العدل 3 54 حي األندلس 13 طرابلس

0.18% 165 سهام محمد مفتاح احميد 3 54 حي األندلس 13 طرابلس

0.18% 163 حسين عبدهللا سالم الشتيوي 3 54 حي األندلس 13 طرابلس

0.17% 157 ابراهيم علي محمد الفرجاني 3 54 حي األندلس 13 طرابلس

0.17% 156 لمياء عبدالحفيظ بشير النعاس 3 54 حي األندلس 13 طرابلس

0.17% 151 توفيق عياد خليفة الشقروني 3 54 حي األندلس 13 طرابلس

0.17% 151 عبدالباسط محمد علي سعد 3 54 حي األندلس 13 طرابلس

0.16% 147 صالح حسن ابوالقاسم القلعاوي 3 54 حي األندلس 13 طرابلس

0.16% 145 عبدالباسط محمد امحمد نجمي 3 54 حي األندلس 13 طرابلس

0.16% 141 محمد ميلود جمعة الشابع 3 54 حي األندلس 13 طرابلس

0.15% 139 عمران صالح امحمد سعيد القديري 3 54 حي األندلس 13 طرابلس

0.15% 136 االمين محمد ابراهيم شكوكة 3 54 حي األندلس 13 طرابلس

66 of 87 اإلنتخابية العمليات إدارة-
 والمرشحين السياسية الكيانات قسم:
إعداد   






2012 العام الوطني المؤتمر إلنتخابات األفراد المرشحين نتائج




لإلنتخابات المركزية اإلدارة-
 لإلنتخابات العليا الوطنية المفوضية   

فائز نسبة االصوات عدد األصوات إسم المرشح عدد المقاعد
رقم الدائرة 

الفرعية
فرعية. د

رقم الدائرة 

الرئيسية
الدائرة الرئيسية

0.15% 134 احمد مسعود عيسى العزابي 3 54 حي األندلس 13 طرابلس

0.15% 133 سعيد صالح سعيد الختالي 3 54 حي األندلس 13 طرابلس

0.14% 129 بشير ابوالقاسم علي زهلول 3 54 حي األندلس 13 طرابلس

0.14% 127 عادل رمضان ناجي السويح 3 54 حي األندلس 13 طرابلس

0.14% 126 رفيق حسن سليمان شرف الدين 3 54 حي األندلس 13 طرابلس

0.14% 126 نور الدين على محمد الصرماني 3 54 حي األندلس 13 طرابلس

0.13% 121 عزيزة عبدهللا مسعود معقاف 3 54 حي األندلس 13 طرابلس

0.13% 121 عمرالمختار ابراهيم عبدهللا الغريانى 3 54 حي األندلس 13 طرابلس

0.13% 119 حسين محمد عمر الوريث 3 54 حي األندلس 13 طرابلس

0.12% 113 محمود محمد الصديق الدردار 3 54 حي األندلس 13 طرابلس

0.12% 111 حلومة حسن سليمان باش آغا 3 54 حي األندلس 13 طرابلس

0.12% 110 نجيب ميالد ضو درديرة 3 54 حي األندلس 13 طرابلس

0.12% 107 زكي محمد ابراهيم المسالتي 3 54 حي األندلس 13 طرابلس

0.12% 105 عزالدين احميدة عبدهللا احميدة 3 54 حي األندلس 13 طرابلس

0.12% 105 ميالد عمر احمد العمود 3 54 حي األندلس 13 طرابلس

0.11% 104 اسامة محمد علي الناجح 3 54 حي األندلس 13 طرابلس

0.11% 104 محمد الكبير الكبير ابراهيم 3 54 حي األندلس 13 طرابلس

0.11% 102 احمد عمر سليمان العيدودي 3 54 حي األندلس 13 طرابلس

0.11% 98 اسامة امحمد سعيد قرقاب 3 54 حي األندلس 13 طرابلس

0.11% 97 طالل محمد محمد حريشة 3 54 حي األندلس 13 طرابلس

0.10% 95 امحمد محمد امحمد البسكري 3 54 حي األندلس 13 طرابلس

0.10% 88 حاتم احمد محمد سليم مامى 3 54 حي األندلس 13 طرابلس

0.10% 88 عصام علي سعد عبدالرحيم 3 54 حي األندلس 13 طرابلس

0.08% 75 فرحات سعيد عيسى حماد 3 54 حي األندلس 13 طرابلس

0.08% 74 شمسي مصطفى محمد الشاوش 3 54 حي األندلس 13 طرابلس

0.08% 73 سراج محمد علي النيهوم 3 54 حي األندلس 13 طرابلس

0.08% 71 فتحي مفتاح علي الشطي 3 54 حي األندلس 13 طرابلس

0.08% 70 منصور الطيب منصور العلوي 3 54 حي األندلس 13 طرابلس

0.06% 59 فتحي علي محمد مصباح 3 54 حي األندلس 13 طرابلس
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0.06% 57 اسامة محمد محمد الزروق 3 54 حي األندلس 13 طرابلس

0.06% 54 ابوعجيله علي معتوق الضبع 3 54 حي األندلس 13 طرابلس

0.06% 53 نعمان احمد محمد نبية 3 54 حي األندلس 13 طرابلس

0.06% 51 وجدي رمضان المهدى دنة 3 54 حي األندلس 13 طرابلس

0.06% 50 محمد احمد الصيد الرزاقي 3 54 حي األندلس 13 طرابلس

0.05% 49 الصادق محمد الصادق الدغيس 3 54 حي األندلس 13 طرابلس

0.05% 47 طارق سعيد ساسي زغدود 3 54 حي األندلس 13 طرابلس

0.05% 44 احمد عاشور عياد التومى 3 54 حي األندلس 13 طرابلس

0.05% 44 خالد عبدالرحمن عبدهللا مازوز 3 54 حي األندلس 13 طرابلس

نعم 25.09% 14081 محمود عبدالعزيز ميالد حسن 2 55 أبوسليم 13 طرابلس

نعم 10.95% 6147 عقيلة عمران عقيلة بن مفتاح 2 55 أبوسليم 13 طرابلس

4.35% 2440 ناصر خليفة مفتاح قشوط 2 55 أبوسليم 13 طرابلس

3.95% 2215 علي عمر ضو حسين 2 55 أبوسليم 13 طرابلس

3.82% 2142 محمد عبدهللا خليفة بن دلة 2 55 أبوسليم 13 طرابلس

3.20% 1797 نوفل الصيد معتوق البوعيشي 2 55 أبوسليم 13 طرابلس

3.19% 1790 محمد عمر علي بن حسين 2 55 أبوسليم 13 طرابلس

2.50% 1402 محمد عمر المشاى حسن 2 55 أبوسليم 13 طرابلس

2.29% 1287 رمضان مصباح محمد صاهيد 2 55 أبوسليم 13 طرابلس

2.23% 1253 عبدهللا محمد عبدهللا االشتر 2 55 أبوسليم 13 طرابلس

2.01% 1128 محمد ابوالقاسم محمد بن سعيد 2 55 أبوسليم 13 طرابلس

1.86% 1044 يوسف عبدالمولى مختار عبدالمولى 2 55 أبوسليم 13 طرابلس

1.54% 866 محمد محمد علي دياب 2 55 أبوسليم 13 طرابلس

1.53% 861 عبدهللا علي خليفة الصويعي 2 55 أبوسليم 13 طرابلس

1.45% 814 علي عثمان مفتاح الدعيكي 2 55 أبوسليم 13 طرابلس

1.41% 790 طارق امحمد علي النجار 2 55 أبوسليم 13 طرابلس

1.40% 787 عثمان صالح عمر خليفة 2 55 أبوسليم 13 طرابلس

1.24% 695 محمد خليفة ضو الالفى 2 55 أبوسليم 13 طرابلس

1.11% 623 محمد علي محمد عبدالرحيم 2 55 أبوسليم 13 طرابلس

1.10% 617 عبدالسالم مسعود عبدالسالم النعاجي 2 55 أبوسليم 13 طرابلس
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0.95% 534 امحمد سالم محمد التومي 2 55 أبوسليم 13 طرابلس

0.93% 520 خالد ابوصاع الطيف الحطاب 2 55 أبوسليم 13 طرابلس

0.91% 512 سالم الراقوبى سالم محمد 2 55 أبوسليم 13 طرابلس

0.82% 461 مريم بلقاسم محمد الطيب 2 55 أبوسليم 13 طرابلس

0.82% 459 ابراهيم بلعيد محمد مرعي 2 55 أبوسليم 13 طرابلس

0.82% 459 عبدالباسط احمد محمد صوم العام 2 55 أبوسليم 13 طرابلس

0.79% 444 محمد عيسى ابوالقاسم المشاي 2 55 أبوسليم 13 طرابلس

0.79% 443 علي محمد علي الطبيب 2 55 أبوسليم 13 طرابلس

0.73% 412 النوري محمد صالح عبدالسيد 2 55 أبوسليم 13 طرابلس

0.72% 403 نزار رمضان عمر الرمالي 2 55 أبوسليم 13 طرابلس

0.66% 371 جمال سالم محمد بن شعبان 2 55 أبوسليم 13 طرابلس

0.57% 321 صالح على محمد ابوخريص 2 55 أبوسليم 13 طرابلس

0.53% 298 صالح علي سعيد العجيلي 2 55 أبوسليم 13 طرابلس

0.51% 285 عادل عمر فرج زقيرة 2 55 أبوسليم 13 طرابلس

0.47% 266 محمود مصطفى محمد بن رمضان 2 55 أبوسليم 13 طرابلس

0.45% 255 احمد عبدهللا مفتاح احميد 2 55 أبوسليم 13 طرابلس

0.45% 254 عادل بلعيد احمد العريفي 2 55 أبوسليم 13 طرابلس

0.45% 253 عبدالرحمن محمد ميالد حسين 2 55 أبوسليم 13 طرابلس

0.45% 250 محمد علي سعيد اليوسفي 2 55 أبوسليم 13 طرابلس

0.44% 248 اكرم علي رحومة حدود 2 55 أبوسليم 13 طرابلس

0.44% 246 محمد علي العكرمي عوينة 2 55 أبوسليم 13 طرابلس

0.43% 240 علي محمد علي الشيباني 2 55 أبوسليم 13 طرابلس

0.41% 232 محمد عمار محمد ابو قنيدة 2 55 أبوسليم 13 طرابلس

0.40% 223 محمد البشير علي بن راشد 2 55 أبوسليم 13 طرابلس

0.39% 219 عبدهللا منصور موسى الحاج 2 55 أبوسليم 13 طرابلس

0.38% 214 عبدالناصر عبدالحفيظ عبدهللا شالدى 2 55 أبوسليم 13 طرابلس

0.37% 210 نجيب محمد بشير البسكري 2 55 أبوسليم 13 طرابلس

0.36% 201 محمد بشير بشير بن عثمان 2 55 أبوسليم 13 طرابلس

0.33% 188 علي امحمد خليفة الساعدي 2 55 أبوسليم 13 طرابلس
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0.33% 187 غيث سالمة محمد ميالد 2 55 أبوسليم 13 طرابلس

0.33% 184 صالح الدين الهاشمي الحراري محمد 2 55 أبوسليم 13 طرابلس

0.31% 176 محي الدين الطاهر الهمالي عجال 2 55 أبوسليم 13 طرابلس

0.31% 172 عبدهللا يوسف امحمد الميالدي 2 55 أبوسليم 13 طرابلس

0.30% 170 عبدهللا موسى محمد الفقهي 2 55 أبوسليم 13 طرابلس

0.27% 154 موسى سليمان عيسى الجدي 2 55 أبوسليم 13 طرابلس

0.27% 153 عبدالناصر مفتاح عبدالسالم مسعود 2 55 أبوسليم 13 طرابلس

0.26% 146 محمد احمد عبدالحفيظ دغيبيش 2 55 أبوسليم 13 طرابلس

0.25% 142 سمير مفتاح سالمة احمد 2 55 أبوسليم 13 طرابلس

0.24% 133 محمد الهادى علي الصغير 2 55 أبوسليم 13 طرابلس

0.23% 131 جمال محمد مفتاح سعدهللا 2 55 أبوسليم 13 طرابلس

0.22% 126 فتحي فرج احمد العجيل 2 55 أبوسليم 13 طرابلس

0.22% 123 سعد علي محمد كامل القاضي 2 55 أبوسليم 13 طرابلس

0.22% 123 شاكر محمد محمد دخيل 2 55 أبوسليم 13 طرابلس

0.21% 117 محمد المبروك علي شابة 2 55 أبوسليم 13 طرابلس

0.20% 114 غيث صالح القذافي ابومزود 2 55 أبوسليم 13 طرابلس

0.20% 111 صالح الدين مصطفى عامر صولة 2 55 أبوسليم 13 طرابلس

0.20% 111 فتحي علي احمد احفيظ 2 55 أبوسليم 13 طرابلس

0.19% 109 عمران احمد سالم الغالي 2 55 أبوسليم 13 طرابلس

0.19% 108 جمال على خلف هللا المنصورى 2 55 أبوسليم 13 طرابلس

0.19% 108 وليد الطاهر عريبي بن ظريف 2 55 أبوسليم 13 طرابلس

0.19% 105 عبدالحكيم احمد مفتاح الزرقاني 2 55 أبوسليم 13 طرابلس

0.18% 100 سامي محمد عمارة عمارة 2 55 أبوسليم 13 طرابلس

0.17% 98 نجيب عبدهللا صالح دامجة 2 55 أبوسليم 13 طرابلس

0.16% 88 عمر الهادي جمعة عبدالنبي الرابطي 2 55 أبوسليم 13 طرابلس

0.15% 85 طارق المهدي علي الشهاوي 2 55 أبوسليم 13 طرابلس

0.14% 79 عادل عاشور خميس محمد الرابطي 2 55 أبوسليم 13 طرابلس

0.13% 75 حسين سليمان عيسى مادي 2 55 أبوسليم 13 طرابلس

0.13% 75 صالح امحمد عبدالسالم ابوجمرة 2 55 أبوسليم 13 طرابلس
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0.13% 75 مصطفى محمد صميده يحيى 2 55 أبوسليم 13 طرابلس

0.10% 58 مفتاح معيتيق رمضان قرقوم 2 55 أبوسليم 13 طرابلس

0.09% 50 محمد الهادي مختار مادي 2 55 أبوسليم 13 طرابلس

0.07% 37 علي عبدالسالم عبدالقادر االسيود 2 55 أبوسليم 13 طرابلس

0.06% 33 سالم محمد عبدهللا البصطامي 2 55 أبوسليم 13 طرابلس

0.05% 27 محمد جمعة محمد ابودويح 2 55 أبوسليم 13 طرابلس

0.05% 26 خليفة احمد سعد محمد 2 55 أبوسليم 13 طرابلس

0.03% 16 كامل احمد جمعة صالح 2 55 أبوسليم 13 طرابلس

نعم 18.34% 7628 محمود المختار الطاهر الطبيب 2 56 عين زارة 13 طرابلس

نعم 4.99% 2074 عبدالناصر مفتاح احمد السكالني 2 56 عين زارة 13 طرابلس

4.31% 1794 محمد هانى عبدالحميد الهادى الخوجة 2 56 عين زارة 13 طرابلس

3.41% 1416 عبدالرزاق بلعيد ابراهيم الغزيوى 2 56 عين زارة 13 طرابلس

3.33% 1386 حازم مصطفى كمال حسن زهدي 2 56 عين زارة 13 طرابلس

2.95% 1226 عبدالمجيد البشير علي عقيل 2 56 عين زارة 13 طرابلس

2.71% 1127 عبدهللا الصادق ابوالقاسم شمينة 2 56 عين زارة 13 طرابلس

2.67% 1110 عثمان محمد علي الخازمي 2 56 عين زارة 13 طرابلس

2.54% 1056 امال الطاهر عبدهللا الحاج 2 56 عين زارة 13 طرابلس

2.38% 989 عبدالسالم مصطفى عبدالسالم حامد 2 56 عين زارة 13 طرابلس

2.25% 936 عبدالرؤوف حسن محمد بيت المال 2 56 عين زارة 13 طرابلس

2.02% 838 علي سالم محمد ابوعزة 2 56 عين زارة 13 طرابلس

1.89% 785 عمار بلعيد زايد القماطي 2 56 عين زارة 13 طرابلس

1.88% 782 الهادي احمد محمد الشويهدي 2 56 عين زارة 13 طرابلس

1.88% 782 عبدالسالم رجب عبدالقادر البلعزي 2 56 عين زارة 13 طرابلس

1.82% 756 ضو محمد حامد بوني 2 56 عين زارة 13 طرابلس

1.79% 745 فرج جمعة فرج المزوغي 2 56 عين زارة 13 طرابلس

1.79% 744 محمد امسلم محمد التومى 2 56 عين زارة 13 طرابلس

1.76% 730 المبروك الهادى مسعود صالح 2 56 عين زارة 13 طرابلس

1.64% 684 رجب مصباح المبروك عمار 2 56 عين زارة 13 طرابلس

1.45% 601 علي السائح محمد الدرناوي 2 56 عين زارة 13 طرابلس
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1.36% 564 مختار معتوق معتوق عطيه 2 56 عين زارة 13 طرابلس

1.33% 552 فرج محمد جماعة المزوغي 2 56 عين زارة 13 طرابلس

1.31% 545 صبري محمد عبدالسالم القماطي 2 56 عين زارة 13 طرابلس

1.30% 541 امحمد حماد امحمد الترهوني 2 56 عين زارة 13 طرابلس

1.16% 484 عادل مصطفى بشير القاضي 2 56 عين زارة 13 طرابلس

1.15% 478 يوسف على عمر الداللى 2 56 عين زارة 13 طرابلس

1.11% 463 مصطفى صالح جبريل السعيدي 2 56 عين زارة 13 طرابلس

1.10% 458 رجب عبد هللا احمد برقان 2 56 عين زارة 13 طرابلس

1.04% 433 علي الهادي سليمان القيادي 2 56 عين زارة 13 طرابلس

1.03% 428 اسامة فرج محمد الشعافي 2 56 عين زارة 13 طرابلس

1.01% 421 عامر حسين علي عكير 2 56 عين زارة 13 طرابلس

0.98% 409 بالقاسم حسن ميالد على 2 56 عين زارة 13 طرابلس

0.90% 374 محمد سالم عبدالسالم ابوستة 2 56 عين زارة 13 طرابلس

0.89% 372 فتحي عبدهللا محمد المزوغي 2 56 عين زارة 13 طرابلس

0.89% 370 محمد عبدهللا حميد عقيلة 2 56 عين زارة 13 طرابلس

0.84% 348 محمد خميس ابراهيم الرقيبي 2 56 عين زارة 13 طرابلس

0.82% 341 عبدالباسط مختار جميل بريون 2 56 عين زارة 13 طرابلس

0.79% 330 فرج سالم عبدالسالم شندولة 2 56 عين زارة 13 طرابلس

0.75% 313 محمد الزوام محمد همل 2 56 عين زارة 13 طرابلس

0.73% 302 جمال جمعة احمد فرج النعمى 2 56 عين زارة 13 طرابلس

0.70% 292 حسين محمد عامر الفرجاني 2 56 عين زارة 13 طرابلس

0.69% 287 محمد عبدهللا علي بن عبدهللا 2 56 عين زارة 13 طرابلس

0.67% 280 المختار مسعود علي المشيري 2 56 عين زارة 13 طرابلس

0.64% 268 ناجي مفتاح سالم عبيدر 2 56 عين زارة 13 طرابلس

0.57% 238 محمد علي محمد عثمان 2 56 عين زارة 13 طرابلس

0.56% 234 صالح الدين عامر مفتاح حنيش 2 56 عين زارة 13 طرابلس

0.54% 225 فوزي البشير امحمد الزغني 2 56 عين زارة 13 طرابلس

0.52% 216 كريمة علي علي التكالي 2 56 عين زارة 13 طرابلس

0.51% 212 ليلى عبدهللا سوف المحمودي 2 56 عين زارة 13 طرابلس
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0.51% 211 سالم علي عمار المرغني 2 56 عين زارة 13 طرابلس

0.50% 208 نجية امحمد سليمان قجم 2 56 عين زارة 13 طرابلس

0.49% 202 نجم الدين محمد عبدالسالم ابو نعجة 2 56 عين زارة 13 طرابلس

0.47% 196 مصطفى خليفة علي المحروق 2 56 عين زارة 13 طرابلس

0.47% 195 لبنى عبدالحميد علي الزروق 2 56 عين زارة 13 طرابلس

0.47% 194 صالح خليفة مصباح دورو 2 56 عين زارة 13 طرابلس

0.46% 191 مصطفى محمد امحمد صالح 2 56 عين زارة 13 طرابلس

0.45% 187 سالم امحمد الفرجانى مفتاح 2 56 عين زارة 13 طرابلس

0.45% 186 ابراهيم محمد عبدهللا الفورتية 2 56 عين زارة 13 طرابلس

0.40% 165 نورالدين محمد البهلول بن شعبان 2 56 عين زارة 13 طرابلس

0.33% 139 مها حسن حمدي المغربي 2 56 عين زارة 13 طرابلس

0.30% 124 جمال حامد علي حامد 2 56 عين زارة 13 طرابلس

0.27% 114 فتحي رمضان احمد التويب 2 56 عين زارة 13 طرابلس

0.26% 107 محمد الشعاب ميالد رمروم 2 56 عين زارة 13 طرابلس

0.23% 96 علي محمد عمار ابوعجيلة 2 56 عين زارة 13 طرابلس

0.13% 54 محمد نوري سليمان محمد البرغوثي 2 56 عين زارة 13 طرابلس

0.11% 46 عبدالناصر ابراهيم البشير امطيبخ 2 56 عين زارة 13 طرابلس

نعم 19.71% 2216 مصطفى عامر علي صولة 1 57 الماية 12 العزيزية

10.00% 1125 الصادق ابوعائشة سعد كشير 1 57 الماية 12 العزيزية

8.81% 991 يوسف ابراهيم علي خليل 1 57 الماية 12 العزيزية

8.51% 957 المنير عبدالحميد عبدالخالق عبدالرحمن 1 57 الماية 12 العزيزية

7.57% 851 عمر علي العجيلي تنتوش 1 57 الماية 12 العزيزية

4.71% 530 نوري محمد محمد ضو 1 57 الماية 12 العزيزية

4.65% 523 عامر علي ابو جعفر ابو جعفر 1 57 الماية 12 العزيزية

4.26% 479 ابو جعفر المقطوف الوحيشي سالم 1 57 الماية 12 العزيزية

3.70% 416 صالح علي امحمد سويد 1 57 الماية 12 العزيزية

3.66% 412 فوزي محمد القمودي عوين 1 57 الماية 12 العزيزية

3.18% 358 اشرف محمد منصور التائب 1 57 الماية 12 العزيزية

3.06% 344 سعد علي الفيتوري الضاوي 1 57 الماية 12 العزيزية
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3.01% 339 عبدالمجيد عمر بلقاسم قريصعة 1 57 الماية 12 العزيزية

2.41% 271 عبدالناصر احمد الفيتوري الضاوي 1 57 الماية 12 العزيزية

2.33% 262 عبدالغني ضو عبدالقادر ابو زيان 1 57 الماية 12 العزيزية

2.13% 239 باسم الشارف المبروك الكردي 1 57 الماية 12 العزيزية

2.13% 239 علي الحراري مسعود ابو خشيم 1 57 الماية 12 العزيزية

1.49% 168 فوزي ابوحميرة صالح الالفي 1 57 الماية 12 العزيزية

1.36% 153 خليفة مسعود المبروك الذئب 1 57 الماية 12 العزيزية

1.09% 123 عبدالنبي الشامس الوحيشي سالم 1 57 الماية 12 العزيزية

0.91% 102 خالد عمران المختار عريبي 1 57 الماية 12 العزيزية

0.60% 67 حسام حسين محمد تنتوش 1 57 الماية 12 العزيزية

0.56% 63 عماد محمد المرغني شوية 1 57 الماية 12 العزيزية

0.15% 17 خالد علي عمر المرغني 1 57 الماية 12 العزيزية

نعم 25.72% 2577 جمعة الصويعي السايح الطيف 1 58 الناصرية 12 العزيزية

23.85% 2390 عبدالسالم ميلود احمد البدوي 1 58 الناصرية 12 العزيزية

8.44% 846 الفيتوري التومي الفيتوري سليمان 1 58 الناصرية 12 العزيزية

7.48% 750 مصباح مفتاح الشامس قاجوم 1 58 الناصرية 12 العزيزية

6.07% 608 عبدالمجيد علي احمد عثمان 1 58 الناصرية 12 العزيزية

5.15% 516 ابراهيم حسين بلعيد الري 1 58 الناصرية 12 العزيزية

4.81% 482 المختار محمد حسين القبالوي 1 58 الناصرية 12 العزيزية

4.68% 469 عبدالسالم صالح احمد البدوي 1 58 الناصرية 12 العزيزية

3.10% 311 خالد سالم احمد ابو سورية 1 58 الناصرية 12 العزيزية

2.05% 205 اسماعيل خليفة بلعيد قدارة 1 58 الناصرية 12 العزيزية

1.88% 188 كمال عبد هللا علي الهمالي 1 58 الناصرية 12 العزيزية

1.78% 178 هشام جمعة احميدة ابوقرين 1 58 الناصرية 12 العزيزية

1.71% 171 سهيل المبروك مسعود عيسى 1 58 الناصرية 12 العزيزية

1.43% 143 فرج خليفة المبروك الدالي 1 58 الناصرية 12 العزيزية

1.35% 135 احمد علي حسين فرقة 1 58 الناصرية 12 العزيزية

0.44% 44 ربيعة ابو حميرة سالم الشول 1 58 الناصرية 12 العزيزية

0.08% 8 علي صالح الشيباني عثمان 1 58 الناصرية 12 العزيزية
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نعم 15.77% 1997 عبدالمجيد المهدي ميلود الزنتوتي 1 59 العزيزية 12 العزيزية

12.54% 1588 جمعة محمد صالح سعيد 1 59 العزيزية 12 العزيزية

11.73% 1485 عاطف ميلود عمران البحري 1 59 العزيزية 12 العزيزية

7.56% 958 عبدالحكيم نصر المبروك القرقوزي 1 59 العزيزية 12 العزيزية

6.79% 860 جمال صالح امحمد لطيف 1 59 العزيزية 12 العزيزية

5.08% 643 الطاهر محمد علي الزوام 1 59 العزيزية 12 العزيزية

4.55% 576 سعد المبروك سعد وادي 1 59 العزيزية 12 العزيزية

3.85% 487 محمد مصباح محمد عبيد 1 59 العزيزية 12 العزيزية

3.72% 471 حسين محمد عمر ابوحاللة 1 59 العزيزية 12 العزيزية

2.74% 347 سالم الهادي يونس سالم 1 59 العزيزية 12 العزيزية

2.38% 301 سالم عبد هللا فرج ابوحالله 1 59 العزيزية 12 العزيزية

2.06% 261 هشام محمود المرغني ابوحالله 1 59 العزيزية 12 العزيزية

2.04% 258 ابراهيم ضو احمد الغمادي 1 59 العزيزية 12 العزيزية

1.90% 241 رضوان امحمد المختار سليمان 1 59 العزيزية 12 العزيزية

1.88% 238 امال عبيدة العماري سالم 1 59 العزيزية 12 العزيزية

1.86% 235 عمر علي حسين الفازة 1 59 العزيزية 12 العزيزية

1.65% 209 عثمان محمد عثمان تنتوش 1 59 العزيزية 12 العزيزية

1.60% 202 محمد خليفة محمد الورغمي 1 59 العزيزية 12 العزيزية

1.43% 181 عمران امحمد ابرهيم عبدالسالم 1 59 العزيزية 12 العزيزية

1.36% 172 علي امحمد منصور عبدهللا 1 59 العزيزية 12 العزيزية

1.25% 158 محمود فوزي خليفة فرج 1 59 العزيزية 12 العزيزية

1.15% 146 عبداللطيف علي الشتيوي سحبون 1 59 العزيزية 12 العزيزية

0.99% 126 احمد عاشور محمد التليسي 1 59 العزيزية 12 العزيزية

0.92% 116 عبدالعزيز نصر المنصوري بن نصر 1 59 العزيزية 12 العزيزية

0.80% 101 حسين المرغني حسين تنتوش 1 59 العزيزية 12 العزيزية

0.62% 78 مكي عياد ميلود غنية 1 59 العزيزية 12 العزيزية

0.58% 74 التوهامي محمد امحمد صوان 1 59 العزيزية 12 العزيزية

0.43% 55 احمد علي احمد عون 1 59 العزيزية 12 العزيزية

0.39% 50 الشارف محمد خليفة الشريف 1 59 العزيزية 12 العزيزية
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0.39% 50 منصور ضوء منصور محمود 1 59 العزيزية 12 العزيزية

نعم 19.38% 2759 مصطفى جبريل محمد جبريل 1 60 سواني بن آدم 12 العزيزية

12.65% 1801 شعبان عبدهللا موسى سويسي 1 60 سواني بن آدم 12 العزيزية

8.36% 1191 عبدهللا سعيد رمضان ابوشكيوات 1 60 سواني بن آدم 12 العزيزية

5.78% 823 ضو المنصوري مسعود عون 1 60 سواني بن آدم 12 العزيزية

4.77% 679 عبدهللا محمد عمر الهجرسي 1 60 سواني بن آدم 12 العزيزية

4.52% 644 عمران صالح احميدة شلوف 1 60 سواني بن آدم 12 العزيزية

4.26% 607 وسام فرج محمد الفيتوري 1 60 سواني بن آدم 12 العزيزية

4.15% 591 منصور العجيلي محمد الدليو 1 60 سواني بن آدم 12 العزيزية

3.87% 551 ابوعجيله عامر الهادي سيف النصر 1 60 سواني بن آدم 12 العزيزية

3.29% 468 جمال مسعود الجيالني مسعود 1 60 سواني بن آدم 12 العزيزية

2.45% 349 هاني احمد حسين الشريف 1 60 سواني بن آدم 12 العزيزية

2.29% 326 الوليد مسعود ارحومة ادم 1 60 سواني بن آدم 12 العزيزية

2.27% 323 عبدالسالم صالح سعد ادم 1 60 سواني بن آدم 12 العزيزية

2.10% 299 خالد عمر اللموشي شرادة 1 60 سواني بن آدم 12 العزيزية

2.10% 299 عبدالمنعم شعبان سالم بريشة 1 60 سواني بن آدم 12 العزيزية

2.10% 299 فتحي عبدهللا محمد لعتر 1 60 سواني بن آدم 12 العزيزية

1.97% 281 العماري ابوبكر رمضان وادي 1 60 سواني بن آدم 12 العزيزية

1.95% 278 ميلود محمد الشيباني غرس هللا 1 60 سواني بن آدم 12 العزيزية

1.91% 272 محمود منصور عامر الفاندي 1 60 سواني بن آدم 12 العزيزية

1.80% 256 عماد محمد الهادي ابو كرازة 1 60 سواني بن آدم 12 العزيزية

1.16% 165 البهلول احمد عمر كريم 1 60 سواني بن آدم 12 العزيزية

1.12% 159 البهلول صالح عمار شالكة 1 60 سواني بن آدم 12 العزيزية

0.96% 137 فتحي ابو عائشة راشد افحيج 1 60 سواني بن آدم 12 العزيزية

0.91% 129 ابراهيم احمد سالم امحمد 1 60 سواني بن آدم 12 العزيزية

0.81% 116 عبدالعاطي صالح عبدهللا عطية 1 60 سواني بن آدم 12 العزيزية

0.77% 109 محمد عمر صالح نافع 1 60 سواني بن آدم 12 العزيزية

0.59% 84 مسعود عياد سالم كريم 1 60 سواني بن آدم 12 العزيزية

0.58% 83 صالح سعيد عريبي المجنون 1 60 سواني بن آدم 12 العزيزية
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0.46% 65 عادل مصباح علي الهجرصي 1 60 سواني بن آدم 12 العزيزية

0.34% 48 احمد المهدي عمار قدقود 1 60 سواني بن آدم 12 العزيزية

0.34% 48 طاهر حسن طاهر البدي 1 60 سواني بن آدم 12 العزيزية

نعم 24.49% 6208 محمد مصباح عمر ابو غمجة 1 61 قصر بن غشير 12 العزيزية

17.53% 4444 االزهر الشارف الصادق الحتوشي 1 61 قصر بن غشير 12 العزيزية

10.87% 2757 الصيد بشير الكبير عجاج 1 61 قصر بن غشير 12 العزيزية

10.27% 2604 صالح عامر محمد زويليمة 1 61 قصر بن غشير 12 العزيزية

8.32% 2110 مبروك امحمد سعد السويح 1 61 قصر بن غشير 12 العزيزية

7.74% 1963 فتحي مصباح محمد خليفة 1 61 قصر بن غشير 12 العزيزية

5.76% 1460 عبدالخالق عمران مصباح بن رابحة 1 61 قصر بن غشير 12 العزيزية

5.15% 1305 عادل مصطفى مختار الورفلي 1 61 قصر بن غشير 12 العزيزية

1.68% 426 ميلود جماعة الهمالي المزوغي 1 61 قصر بن غشير 12 العزيزية

1.42% 360 المصري محمد المبروك دياب 1 61 قصر بن غشير 12 العزيزية

1.35% 343 عزالدين مبروك ابراهيم مصدق 1 61 قصر بن غشير 12 العزيزية

1.18% 298 عادل الهادي علي سعود 1 61 قصر بن غشير 12 العزيزية

0.99% 251 نجالء الطاهر حسين ابوقرين 1 61 قصر بن غشير 12 العزيزية

0.95% 241 عبدالرزاق علي ابراهيم شقلوف 1 61 قصر بن غشير 12 العزيزية

0.59% 149 نادر صالح خليفة مبارك 1 61 قصر بن غشير 12 العزيزية

0.58% 146 سالم عبدالحميد محمد الورفلي 1 61 قصر بن غشير 12 العزيزية

0.55% 139 عامر مبروك سعد الالفي 1 61 قصر بن غشير 12 العزيزية

0.34% 86 خالد خليل خليفة العمامي 1 61 قصر بن غشير 12 العزيزية

0.25% 63 محمد ميالد محمد العربي 1 61 قصر بن غشير 12 العزيزية

نعم 11.26% 1743 عثمان مبروك مفتاح الغضوي 1 62 اسبيعة/السايح/امسيحل 12 العزيزية

11.12% 1720 عبدهللا عبدالحفيظ علي الدهماني 1 62 اسبيعة/السايح/امسيحل 12 العزيزية

9.29% 1437 محمد امحمد علي القويد 1 62 اسبيعة/السايح/امسيحل 12 العزيزية

7.06% 1093 سالم منصور محمد نصير 1 62 اسبيعة/السايح/امسيحل 12 العزيزية

6.85% 1060 سالم ابوعائشه خليفة سالم 1 62 اسبيعة/السايح/امسيحل 12 العزيزية

6.51% 1007 الهاشمي احمد الفيتوري البصير 1 62 اسبيعة/السايح/امسيحل 12 العزيزية

6.21% 961 عبدهللا االبيض صالح االبيض 1 62 اسبيعة/السايح/امسيحل 12 العزيزية
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5.95% 920 نجيب سالم منصور البدوي 1 62 اسبيعة/السايح/امسيحل 13 العزيزية

4.94% 765 رجب محمد علي التوينسي 1 62 اسبيعة/السايح/امسيحل 12 العزيزية

4.53% 701 نوري مخزوم مسعود ابوعين 1 62 اسبيعة/السايح/امسيحل 12 العزيزية

3.48% 539 سليمان ابراهيم عمر المخرم 1 62 اسبيعة/السايح/امسيحل 12 العزيزية

3.02% 467 ابراهيم عمار منصور شيته 1 62 اسبيعة/السايح/امسيحل 12 العزيزية

2.64% 408 عبدالباسط عمران محمد عمار 1 62 اسبيعة/السايح/امسيحل 12 العزيزية

2.63% 407 حسني الشارف عبدالسالم المخرم 1 62 اسبيعة/السايح/امسيحل 12 العزيزية

2.49% 385 ابوالقاسم مسعود ميلود الرزوقي 1 62 اسبيعة/السايح/امسيحل 12 العزيزية

2.20% 341 منصور الفرجاني محمد قجام 1 62 اسبيعة/السايح/امسيحل 12 العزيزية

1.96% 304 عبدالرحمن امحمد علي الديلي 1 62 اسبيعة/السايح/امسيحل 12 العزيزية

1.95% 302 مختار الهادي علي االدهم 1 62 اسبيعة/السايح/امسيحل 12 العزيزية

1.95% 301 الطاهر جمعة احمد المختار 1 62 اسبيعة/السايح/امسيحل 12 العزيزية

1.68% 260 عبدالباري حسن سالم البوعيشي 1 62 اسبيعة/السايح/امسيحل 12 العزيزية

1.53% 237 عاشور خليفة بلعيد الرحال 1 62 اسبيعة/السايح/امسيحل 12 العزيزية

0.74% 115 فرحان علي محمد الجائر 1 62 اسبيعة/السايح/امسيحل 12 العزيزية

نعم 11.85% 9785 محمد احمد الهادي الكيالني 4 63 الزاوية 13 الزاوية

نعم 4.62% 3815 سعيد مفتاح سعيد جرجر 4 63 الزاوية 13 الزاوية

نعم 3.85% 3176 احمد توفيق الحاج احمد يعقوب 4 63 الزاوية 13 الزاوية

نعم 3.70% 3052 مصطفى عبدالرحمن احمد التريكي 4 63 الزاوية 13 الزاوية

3.37% 2780 احمد الطاهر احمد همومه 4 63 الزاوية 13 الزاوية

3.00% 2474 عبدالرزاق عبد هللا يوسف الحنيش 4 63 الزاوية 13 الزاوية

2.92% 2409 محمود علي الطاهر الشاوش 4 63 الزاوية 13 الزاوية

2.51% 2076 صالح الدين سالم عبدهللا الحنيش 4 63 الزاوية 13 الزاوية

2.25% 1857 علي عمار علي جبودة 4 63 الزاوية 13 الزاوية

2.12% 1749 العارف ابوالقاسم احمد عبدالمولي 4 63 الزاوية 13 الزاوية

2.10% 1731 محمد رضا ابو القاسم علي الغوج 4 63 الزاوية 13 الزاوية

2.08% 1716 ابوالقاسم محمد علي شيوة 4 63 الزاوية 13 الزاوية

1.80% 1490 نصرالدين النفاتي عمر الذيب 4 63 الزاوية 13 الزاوية

1.79% 1482 عبدالوهاب محمد علي البشكار 4 63 الزاوية 13 الزاوية
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1.71% 1409 مصطفى عبدهللا المختار بن عيسى 4 63 الزاوية 13 الزاوية

1.67% 1375 محمد ساسي امحمد الحراري 4 63 الزاوية 13 الزاوية

1.46% 1206 عبدالمجيد الطيب شعبان الفار 4 63 الزاوية 13 الزاوية

1.40% 1153 الصادق علي عبدهللا الطوير 4 63 الزاوية 13 الزاوية

1.25% 1030 نجم الدين المهدي االمين االحرش 4 63 الزاوية 13 الزاوية

1.17% 965 علي صالح خليفة ابو عائشة 4 63 الزاوية 13 الزاوية

1.07% 884 رمضان ميلود عمر اللهب 4 63 الزاوية 13 الزاوية

1.06% 874 وجدي الطاهر رمضان التائب 4 63 الزاوية 13 الزاوية

0.94% 774 عبدالرزاق الصادق حسن الحاج حسين 4 63 الزاوية 13 الزاوية

0.93% 771 محمود سالم علي جدور 4 63 الزاوية 13 الزاوية

0.86% 714 يوسف عبدهللا الحرارى الصالح 4 63 الزاوية 13 الزاوية

0.83% 689 علي محمد عبدالحميد الخرباش 4 63 الزاوية 13 الزاوية

0.81% 672 كمال فرحات علي فحيل البوم 4 63 الزاوية 13 الزاوية

0.76% 629 رجب ابو بكر ابراهيم نصرات 4 63 الزاوية 13 الزاوية

0.76% 628 جعفر الهادي عبدهللا التونسي 4 63 الزاوية 13 الزاوية

0.75% 620 مصطفى الطيب عبدالسالم ابو تيته 4 63 الزاوية 13 الزاوية

0.74% 607 الطاهر البشير الطاهر المنتصر 4 63 الزاوية 13 الزاوية

0.72% 595 عبدالرزاق محمد مصطفى سرقن 4 63 الزاوية 13 الزاوية

0.72% 594 محمد السيد المختار مولود الرجيبي 4 63 الزاوية 13 الزاوية

0.72% 592 البشير امحمد صالح الخرباش 4 63 الزاوية 13 الزاوية

0.71% 588 فضل ابوالقاسم احمد علي بن نصيره 4 63 الزاوية 13 الزاوية

0.70% 576 احمد عبدالسالم البشت نصير 4 63 الزاوية 13 الزاوية

0.68% 559 احمد محمد محمد الشيخ 4 63 الزاوية 13 الزاوية

0.65% 538 نوري محمد مسعود معيميد 4 63 الزاوية 13 الزاوية

0.64% 527 عمر ابوعجيلة عمر الصابري 4 63 الزاوية 13 الزاوية

0.58% 482 خالد محمد ابراهيم كرور 4 63 الزاوية 13 الزاوية

0.58% 479 االمين حسين علي المجدوب 4 63 الزاوية 13 الزاوية

0.57% 467 عماد الفيتوري عبدالسالم بدة 4 63 الزاوية 13 الزاوية

0.56% 465 محمود صالح صالح بشينه 4 63 الزاوية 13 الزاوية
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0.51% 417 عبدالرؤوف عبدهللا حسن الشيباني 4 63 الزاوية 13 الزاوية

0.50% 414 اسامة صالح الدين المهدي الطاهر كعبار 4 63 الزاوية 13 الزاوية

0.49% 405 عبدالرزاق محمد عبدالسالم الشاوش 4 63 الزاوية 13 الزاوية

0.49% 403 جمال رجب محمد قداره 4 63 الزاوية 13 الزاوية

0.49% 403 مصطفى الفيتورى عبدهللا حسن 4 63 الزاوية 13 الزاوية

0.48% 400 عبدالمجيد حسن ابراهيم الخذراوي 4 63 الزاوية 13 الزاوية

0.46% 378 مولود ابوالقاسم عبدالحميد شائب الذرعان 4 63 الزاوية 13 الزاوية

0.46% 377 الطاهر سويسي علي المنتصر 4 63 الزاوية 13 الزاوية

0.45% 374 عبدالرزاق الطاهر محمد كريمة 4 63 الزاوية 13 الزاوية

0.45% 370 عادل شعبان محمد الشيباني 4 63 الزاوية 13 الزاوية

0.45% 369 يوسف العربي علي ختريش 4 63 الزاوية 13 الزاوية

0.45% 368 مصباح ابو العيد عبدالحفيظ الهنقاري 4 63 الزاوية 13 الزاوية

0.44% 367 عبدهللا احمد عبدهللا المحمودي 4 63 الزاوية 13 الزاوية

0.43% 359 احمد محمد ابراهيم احفيظة 4 63 الزاوية 13 الزاوية

0.42% 349 محمد مصطفى ارحومه سالم 4 63 الزاوية 13 الزاوية

0.42% 346 امل محمد عبدالرحمن عز الدين 4 63 الزاوية 13 الزاوية

0.41% 339 احمد علي احمد العياط 4 63 الزاوية 13 الزاوية

0.39% 326 محمود محمد الطاهر فحيل البوم 4 63 الزاوية 13 الزاوية

0.39% 324 مصطفى مسعود محمد حدود 4 63 الزاوية 13 الزاوية

0.39% 318 سالم الصغير علي الحنيش 4 63 الزاوية 13 الزاوية

0.38% 312 الهادي الشيباني المقطوف صكح 4 63 الزاوية 13 الزاوية

0.38% 311 اسامة العجيلي محمد سركز 4 63 الزاوية 13 الزاوية

0.37% 309 عبدالحكيم احمد علي اوحيدة 4 63 الزاوية 13 الزاوية

0.36% 300 صالح علي ابوالقاسم القط 4 63 الزاوية 13 الزاوية

0.36% 300 عماد محمد علي ابو عجيلة 4 63 الزاوية 13 الزاوية

0.36% 297 مصطفى سالم العجيلي عبد هللا 4 63 الزاوية 13 الزاوية

0.36% 294 محمد امحمد محمد عون 4 63 الزاوية 13 الزاوية

0.35% 293 عبدهللا محمد محمد المقرحي 4 63 الزاوية 13 الزاوية

0.35% 292 بدرالدين ابوعجيلة علوان القنصل 4 63 الزاوية 13 الزاوية
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0.35% 292 عبدالعاطي ابراهيم المختار شيوب 4 63 الزاوية 13 الزاوية

0.34% 283 خالد مسعود ضو االسود 4 63 الزاوية 13 الزاوية

0.34% 279 خالد الطاهر امحمد الكرماجى 4 63 الزاوية 13 الزاوية

0.32% 267 سالم علي مسعود االحول 4 63 الزاوية 13 الزاوية

0.32% 266 خليفة سالم محمد رحومة 4 63 الزاوية 13 الزاوية

0.32% 266 فتحي مولود الصغير احفيظه 4 63 الزاوية 13 الزاوية

0.31% 260 عامر مولود الطاهر احفيظة 4 63 الزاوية 13 الزاوية

0.31% 257 الطاهر االمين المختار قباصة البشتي 4 63 الزاوية 13 الزاوية

0.31% 252 عمر الجليدي عمر زايد 4 63 الزاوية 13 الزاوية

0.29% 240 عبدالوهاب ابو النور علي البشتي 4 63 الزاوية 13 الزاوية

0.29% 240 قدري المعاوي ضو سويد 4 63 الزاوية 13 الزاوية

0.29% 238 عبدالرزاق الطاهر كامل نصرات 4 63 الزاوية 13 الزاوية

0.28% 234 البشير عاشور علي محمد 4 63 الزاوية 13 الزاوية

0.28% 234 ربيع سالم البشير التائب 4 63 الزاوية 13 الزاوية

0.28% 228 رشيد محمد االمين سالم 4 63 الزاوية 13 الزاوية

0.26% 218 امحمد خليفة امحمد حدود 4 63 الزاوية 13 الزاوية

0.26% 213 محمود عبدهللا علي ابوشعالة 4 63 الزاوية 13 الزاوية

0.26% 212 سعاد احمد الطيف الفيتوري 4 63 الزاوية 13 الزاوية

0.26% 211 نبيل العجيلي امحمد ابوزواي 4 63 الزاوية 13 الزاوية

0.25% 208 عبدالكريم علي امحمد بن زايد 4 63 الزاوية 13 الزاوية

0.25% 204 محمد الهادي علي مرضية 4 63 الزاوية 13 الزاوية

0.25% 203 علي امحمد عمر القصبي 4 63 الزاوية 13 الزاوية

0.24% 201 ابراهيم الهادي علي الكالمي 4 63 الزاوية 13 الزاوية

0.24% 200 خالد احمد الحاج علي الواعر 4 63 الزاوية 13 الزاوية

0.24% 197 عبدالسميع علي العريفي مذكور 4 63 الزاوية 13 الزاوية

0.24% 196 محمد المقطوف محمد االسود 4 63 الزاوية 13 الزاوية

0.23% 191 البشير الهادي امحمد بيري 4 63 الزاوية 13 الزاوية

0.23% 186 عبدهللا علي رمضان المودي 4 63 الزاوية 13 الزاوية

0.21% 174 محمد عبد هللا عبدالواحد كحلول 4 63 الزاوية 13 الزاوية
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0.21% 171 صالح سالم مسعود قنيدي 4 63 الزاوية 13 الزاوية

0.20% 165 محمد العجيلي محمد المغيربي 4 63 الزاوية 13 الزاوية

0.20% 163 عياد السيد محمد سعيد 4 63 الزاوية 13 الزاوية

0.19% 157 عبدالرزاق رجب مصطفى بالحاج 4 63 الزاوية 13 الزاوية

0.19% 156 رمضان محمد عثمان خليل 4 63 الزاوية 13 الزاوية

0.18% 152 علي العربي علي الشاوي 4 63 الزاوية 13 الزاوية

0.18% 148 عبدالرزاق خليفة سليمان سالم 4 63 الزاوية 13 الزاوية

0.18% 145 خالد محمد الصويعى عبد القادر 4 63 الزاوية 13 الزاوية

0.17% 141 عبدالكريم فتحي المختار نصرات 4 63 الزاوية 13 الزاوية

0.17% 139 ابوالقاسم محمد ابراهيم برغوث 4 63 الزاوية 13 الزاوية

0.17% 138 محمد عبد الحكيم احمد محمد العفيف 4 63 الزاوية 13 الزاوية

0.15% 127 مفتاح علي حسن عجينة 4 63 الزاوية 13 الزاوية

0.15% 126 خليفة عبد الرؤوف خليفة نصرات 4 63 الزاوية 13 الزاوية

0.15% 124 ابراهيم عبد هللا البشير العكرمي 4 63 الزاوية 13 الزاوية

0.15% 122 فرج علي رحومة قدارة 4 63 الزاوية 13 الزاوية

0.14% 118 ابراهيم احمد الجيالني الحاج 4 63 الزاوية 13 الزاوية

0.14% 115 محمد الصغير الطيب الهنقاري 4 63 الزاوية 13 الزاوية

0.13% 106 عبدالفتاح الهادي الطاهر قراف 4 63 الزاوية 13 الزاوية

0.13% 106 نبيل الطاهر شعبان ابراهيم 4 63 الزاوية 13 الزاوية

0.13% 105 سالم محمد سالم ميرة 4 63 الزاوية 13 الزاوية

0.12% 100 مسعود محمد عبدهللا المبروك 4 63 الزاوية 13 الزاوية

0.12% 100 مفتاح سالم سعيد الزوالي 4 63 الزاوية 13 الزاوية

0.12% 99 البشير اسماعيل عبدالهادي الغرابلي 4 63 الزاوية 13 الزاوية

0.12% 96 الطاهر محمد عمر قريميدة 4 63 الزاوية 13 الزاوية

0.12% 95 صالح ابوعجيلة المختار فرحات 4 63 الزاوية 13 الزاوية

0.11% 93 عبدالحكيم رحومه محمد بيترو 4 63 الزاوية 13 الزاوية

0.11% 92 باسم ابوالقاسم ساسي ابوالقاسم 4 63 الزاوية 13 الزاوية

0.11% 92 زهرة البشير محمد الجمل 4 63 الزاوية 13 الزاوية

0.11% 91 عبدالرزاق سالم علي ببي 4 63 الزاوية 13 الزاوية
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0.11% 91 هشام علي المنصوري الشريف 4 63 الزاوية 13 الزاوية

0.11% 87 علي ابوعجيلة علي النائلي 4 63 الزاوية 13 الزاوية

0.10% 83 نصرالدين الطيب احمد العكش 4 63 الزاوية 13 الزاوية

0.10% 79 احمد نوري احمد القايد 4 63 الزاوية 13 الزاوية

0.09% 74 عبدالرزاق محمد الهادي العكرمي 4 63 الزاوية 13 الزاوية

0.09% 71 عدنان حسين المختار عمار 4 63 الزاوية 13 الزاوية

0.08% 69 عبدالعالي علي محمد عصمان 4 63 الزاوية 13 الزاوية

0.08% 68 الصديق البشير امحمد البلعزي 4 63 الزاوية 13 الزاوية

0.08% 66 كمال الدين محمد الصغير محمد كوديخة 4 63 الزاوية 13 الزاوية

0.08% 64 حسين محمد ميالد حسين 4 63 الزاوية 13 الزاوية

0.08% 63 صالح المختار الوحيشي االسود 4 63 الزاوية 13 الزاوية

0.07% 61 علي مصطفى علي بعيشو 4 63 الزاوية 13 الزاوية

0.07% 61 عماد عمر امحمد حسن 4 63 الزاوية 13 الزاوية

0.06% 51 سفيان الهادي احمد شهبون 4 63 الزاوية 13 الزاوية

0.06% 48 روضة حسن حسين الكرغلي 4 63 الزاوية 13 الزاوية

0.06% 46 عبد الواحد محمد ابوخريص علي ابوسنينة 4 63 الزاوية 13 الزاوية

0.05% 45 عبدالكريم امحمد علي التائب 4 63 الزاوية 13 الزاوية

0.03% 23 رمضان حسين علي سلطان 4 63 الزاوية 13 الزاوية

0.02% 18 مالك شعبان رمضان اجحيدر 4 63 الزاوية 13 الزاوية

نعم 19.70% 3525 عادل عبدالحميد علي الشرشاري 1 64 صرمان 13 الزاوية

17.29% 3094 محمد الكوني علي عبدهللا 1 64 صرمان 13 الزاوية

11.85% 2120 الناجح سالم عبدهللا خليفة 1 64 صرمان 13 الزاوية

11.43% 2046 فتحي رمضان علي موسى 1 64 صرمان 13 الزاوية

8.25% 1477 البشير علي امحمد خالط 1 64 صرمان 13 الزاوية

5.97% 1068 عون خليفة المبروك الواسع 1 64 صرمان 13 الزاوية

4.56% 816 فوزي التومي علي ابوسنينه 1 64 صرمان 13 الزاوية

4.53% 811 عبدهللا عمارة عبدهللا هذلول 1 64 صرمان 13 الزاوية

4.43% 793 عبدالحفيظ سويسي عبدهللا التائب 1 64 صرمان 13 الزاوية

4.15% 743 نوري خليفة عبدالسالم الطياري 1 64 صرمان 13 الزاوية
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2.88% 516 عادل عبدالجليل عبدالسالم المبروك 1 64 صرمان 13 الزاوية

1.96% 350 فريدة علي عبدالسالم الناكوع 1 64 صرمان 13 الزاوية

1.21% 216 عبدالكريم عبدهللا محمد عدوس 1 64 صرمان 13 الزاوية

0.91% 162 السيد فرج خليفة الهواري 1 64 صرمان 13 الزاوية

0.64% 115 ماجد مولود علي الرك 1 64 صرمان 13 الزاوية

0.17% 31 سراج فرحات بلقاسم خليفة 1 64 صرمان 13 الزاوية

0.06% 11 زهير نصر ضو عبد هللا 1 64 صرمان 13 الزاوية

نعم 50.01% 10348 صالح مسعود عبدالسالم ميتو 1 65 صبراتة 13 الزاوية

12.37% 2559 عبدالمطلب عبدالسالم مفتاح عامر 1 65 صبراتة 13 الزاوية

9.48% 1961 عبدالرحمن عمر الذوادى الحمودي 1 65 صبراتة 13 الزاوية

3.58% 741 المختار المبروك احمد الدباشي 1 65 صبراتة 13 الزاوية

3.11% 644 احمد محمد ابراهيم زائد 1 65 صبراتة 13 الزاوية

2.37% 491 ابراهيم خليفة الذوادي الحمودي 1 65 صبراتة 13 الزاوية

2.07% 428 محمد ابوالقاسم ابوعجيلة ابو صبيع 1 65 صبراتة 13 الزاوية

2.04% 423 صالح الدين عبدالحفيظ عمر كرناف 1 65 صبراتة 13 الزاوية

2.00% 414 سليمان البشير الخافي صقر 1 65 صبراتة 13 الزاوية

1.84% 381 ابراهيم علي محمد قنبيج 1 65 صبراتة 13 الزاوية

1.65% 342 زائد خليفة علي زائد 1 65 صبراتة 13 الزاوية

1.44% 297 حسن ابراهيم خليفة الفتحلي 1 65 صبراتة 13 الزاوية

1.42% 293 علي المختار سويسي الشارف 1 65 صبراتة 13 الزاوية

1.31% 271 ابوالقاسم الهادي علي عامر الغرابلي 1 65 صبراتة 13 الزاوية

1.31% 271 خالد علي محمد سالم 1 65 صبراتة 13 الزاوية

0.79% 163 محمود احمد امحمد الغرابلي 1 65 صبراتة 13 الزاوية

0.70% 144 محمد ابوالقاسم سعيد علي 1 65 صبراتة 13 الزاوية

0.59% 123 عبدالجليل محمد العكرمي عياد زائد 1 65 صبراتة 13 الزاوية

0.53% 109 حسن عبد السالم عبدهللا ابو قفة 1 65 صبراتة 13 الزاوية

0.52% 107 علي الطاهر عبدهللا ابوالقاسم 1 65 صبراتة 13 الزاوية

0.49% 101 ميالد محمد ميالد عمر 1 65 صبراتة 13 الزاوية

0.39% 81 علي ابوعجيلة علي مسعود 1 65 صبراتة 13 الزاوية
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نعم 14.02% 2131 بشير محمود محمد الهوش 1 66 العجيالت 13 الزاوية

12.14% 1845 ضوء خليفة محمد الترهوني 1 66 العجيالت 13 الزاوية

11.92% 1812 عبدالمنعم عمار سعد بالكور 1 66 العجيالت 13 الزاوية

9.18% 1395 سالم عبدالسالم الدوكالى قنص 1 66 العجيالت 13 الزاوية

9.17% 1394 محمد عمر الشيباني شاماكه 1 66 العجيالت 13 الزاوية

7.24% 1101 علي امحمد بلقاسم بالنيران 1 66 العجيالت 13 الزاوية

7.13% 1084 جمعة ابراهيم جمعة ابوغميقة 1 66 العجيالت 13 الزاوية

6.22% 945 البشير ضو عبدهللا برقطه 1 66 العجيالت 13 الزاوية

4.46% 678 محمد ابوبكر علي القريض 1 66 العجيالت 13 الزاوية

3.16% 481 مروان المبروك ابوعجيلة االربش 1 66 العجيالت 13 الزاوية

2.84% 431 الكوني محمد امحمد شليق 1 66 العجيالت 13 الزاوية

2.40% 364 السيد محمد عمار دخيلة 1 66 العجيالت 13 الزاوية

2.39% 363 خالد عمارة عبدهللا بلق 1 66 العجيالت 13 الزاوية

2.25% 342 محمد ابوعجيلة محمد الذيب 1 66 العجيالت 13 الزاوية

2.05% 311 مصطفى محمد شداد الحشاني 1 66 العجيالت 13 الزاوية

0.97% 148 خالد احمد حركات عمر 1 66 العجيالت 13 الزاوية

0.86% 130 جمعة عمر الشيباني تكرة 1 66 العجيالت 13 الزاوية

0.76% 115 يوسف عبدالنبي خليفة االطرش 1 66 العجيالت 13 الزاوية

0.66% 100 عبدهللا سالم عبدهللا كريد 1 66 العجيالت 13 الزاوية

0.18% 28 محمد التومي خليفة ابو القاسم 1 66 العجيالت 13 الزاوية

نعم 58.07% 8079 نوري علي محمد ابوسهمين 1 67 زوارة 13 الزاوية

11.93% 1660 جمال امحمد عبدالسالم ابوسهمين 1 67 زوارة 13 الزاوية

8.27% 1150 ايوب عبدهللا مسعود سفيان 1 67 زوارة 13 الزاوية

6.26% 871 عادل سليم مصطفى فطيس 1 67 زوارة 13 الزاوية

3.12% 434 منير مسعود خليفة حلب 1 67 زوارة 13 الزاوية

2.82% 392 يوسف عريبي ابوبكر الحصائري 1 67 زوارة 13 الزاوية

2.71% 377 عمران امحمد عمران ابوالسعود 1 67 زوارة 13 الزاوية

2.42% 336 يخلف مهرج يعلي بكه 1 67 زوارة 13 الزاوية

1.37% 190 مصدق بدروش دباب يحي 1 67 زوارة 13 الزاوية
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1.19% 165 شوقي ابراهيم صالح معمر 1 67 زوارة 13 الزاوية

0.83% 116 هند خالد شعبان صاكي 1 67 زوارة 13 الزاوية

0.55% 77 يونس رمضان امحمد شيبوب 1 67 زوارة 13 الزاوية

0.47% 65 يوسف ابوزيد عثمان ابوالسعود 1 67 زوارة 13 الزاوية

نعم 45.75% 5435 سليمان المبروك عبدهللا الحاج 1 68 الجميل 13 الزاوية

13.01% 1546 نور الدين محمد ساسي سلطان 1 68 الجميل 13 الزاوية

6.73% 799 محمد سعيد سالم كعال 1 68 الجميل 13 الزاوية

5.41% 643 نصر علي محمد التويجر 1 68 الجميل 13 الزاوية

4.99% 593 خيري ابوزيد عمار طروم 1 68 الجميل 13 الزاوية

4.63% 550 الهادي رمضان محمد اوخيات 1 68 الجميل 13 الزاوية

3.82% 454 التومي اقويدر عبدهللا الشرع 1 68 الجميل 13 الزاوية

2.05% 243 مولود زائد خليفة المشمر 1 68 الجميل 13 الزاوية

1.92% 228 عبدالباسط عبدهللا علي الهريشي 1 68 الجميل 13 الزاوية

1.73% 205 المبروك ابوالقاسم فرج الحمروني 1 68 الجميل 13 الزاوية

1.67% 198 ابراهيم عبدهللا ابوالقاسم مصباح 1 68 الجميل 13 الزاوية

1.66% 197 محمد عمر علي نصير 1 68 الجميل 13 الزاوية

1.63% 194 عبدالباسط محمد عبدالقادر المشمر 1 68 الجميل 13 الزاوية

1.49% 177 ناجي المبروك خليفة لشلم 1 68 الجميل 13 الزاوية

0.99% 118 عماره سعد علي الشريقي 1 68 الجميل 13 الزاوية

0.98% 117 محمد عمر احميد الحاجي 1 68 الجميل 13 الزاوية

0.75% 89 ابراهيم سعيد محمد سرب 1 68 الجميل 13 الزاوية

0.66% 79 عادل ابوالقاسم ابوالقاسم الوقاع 1 68 الجميل 13 الزاوية

0.13% 16 خليفة العكرمي الهوش الجليدي 1 68 الجميل 13 الزاوية

نعم 16.85% 1081 الطاهر علي هرم اللطيف 1 69 رقدالين 13 الزاوية

نعم 16.18% 1038 محمد عبد الجواد محمد الشبشوبي 1 69 رقدالين 13 الزاوية

15.60% 1001 عبدالسالم منصور مصباح الحناشي 1 69 رقدالين 13 الزاوية

10.52% 675 فوزي امحمد محمد دقرم 1 69 رقدالين 13 الزاوية

8.37% 537 ابراهيم راشد محمد راشد 1 69 رقدالين 13 الزاوية

8.01% 514 عبدالحكيم عبدالجليل رحومه الموسي 1 69 رقدالين 13 الزاوية
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4.68% 300 فتحي محمد امحمد الغريب 1 69 رقدالين 13 الزاوية

4.52% 290 عبدالباسط المبروك الشتيوي الشبلي 1 69 رقدالين 13 الزاوية

4.07% 261 احمد مفتاح ارحومة النائلي 1 69 رقدالين 13 الزاوية

3.90% 250 محمد المبروك عبدهللا الشبشوبي 1 69 رقدالين 13 الزاوية

3.43% 220 سعيد المبروك سالم البشري 1 69 رقدالين 13 الزاوية

2.49% 160 سالم محمد عمر الوريث 1 69 رقدالين 13 الزاوية

1.40% 90 ابوالقاسم عبدالكريم عمار ارحومه 1 69 رقدالين 13 الزاوية
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