
 

 1 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 أرقام الهواتف بالنقابة رقم القيد الاســــــــــــــــم  ر.م

 0918403023 1142 إبتسام عبدهللا الطاهر ابو لسين  .1

 0927183633 1111 فتح هللا إبراهيمالجربوعي  إبراهيم  .2

 1037 السيد أحمد محمد إبراهيم  .3
0914064150 

0924163848 

 0925431086 637 إبراهيم الهادي السني المنتصر  .4

 9 إبراهيم جمعة مصباح مسعود  .5
0917292259 
0926685601 

 1303 إبراهيم سالم إبراهيم األخضر  .6
0913701523 

0925173596 

 1274 إبراهيم صالح رمضان بنجيم  .7
0915969000 
0925969000 

 353 إبراهيم عبد الرحمن الصغير  .8

0913704053 
0925016042 

0214444429 

 687 الربيعيإبراهيم عبد الناصر خليفة   .9
0917291277 
0928103345 

 0913672002 1181 إبراهيم علي سالم عبدالقادر  .10

 869 إبراهيم فرج أبوالعيد منصور  .11
0925451186 

0914250678 

 0913213820 1334 إبراهيم محمد شعيب دعباج  .12

 0913203358 32 القيادي عليإبراهيم محمد   .13

 0928044142 1086 إبراهيم مفتاح محمد البوراوي  .14

 0912128892 382 أبوالقاسم محمد ابوالقاسم كرير  .15

 0926952376 400 أبوبكر رجب إبراهيم زورة  .16

 599 أبوبكر علي حسين العماري  .17
0914484303 
0927242516 

 0926683203 188 أبوبكر يوسف عيسى  .18

 1 أبوعجيلة المبروك  عرفة  .19

0913271981 

0925208701 
0217205023 

 0913217035 405 محمد المحجوب أبوزقيةأحالم   .20

 أسماء وأرقام هواتف وأرقام القيد بالنقابة

لمحرري العقود المقيدين بنقابة محرري عقود محكمة استئناف  

 طرابلس

2021والمستوفين رسوم قيدهم بالنقابة لسنة   
 

  "1"كشف رقم
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 714 أحمد أحمد محمد عبد السالم  .21
0923696939 

0913203359 

 0928118617 1188 أحمد السريطي الطاهر السريطي  .22

 157 أحمد المبروك إبراهيم عبيد  .23
0914302637 
0925367180 

 0926856886 1087 أحمد بشير خيشة عبد المولى  .24

 0928061680 1243 أوحيدةأحمد جمال رمضان   .25

 0916261254 372 أحمد خليفة علي عقيل  .26

 1184 أحمد ساسي محمد الكوت  .27
0915427476 
0925427476 

 0913701807 1319 أحمد سعود محمد شنين  .28

 1300 أحمد صالح عبدالرزاق شرف الدين  .29
0914549003 
0944549003 

 0925345748 294 أحمد عبدالسالم سليمان انديشة  .30

 0925195940 1301 أحمد عبدالسالم محمد البصي  .31

 0927244620 1248 أحمد عبدالسالم محمد بريون  .32

 98 أحمد علي محمد الموسى  .33
0913730766 
0928045002 

 0925246948 643 أحمد علي محمد بلقاسم  .34

 96 أحمد محمد أحمد أبوبكر  .35
0916999030 
0925421745 

 762 أحمد محمد أحمد غويلة  .36
0914954325 
0925601819 

 1225 أحمد محمد سليمان ميالد  .37
0911426247 
0923163249 

يرأسامة أبوبكر محمد   .38  934 حم ِّ
0913691871 

0917258934 

 0922721827 841 أسامة علي إمحمد عطية  .39

 0927052207 1307 أسامة محمد سالم سعود  .40

 1273 أسماء ابراهيم عمر الزواوي  .41
0913598090 
0945857245 

 0914414878 36 أسماء أبوعجيلة النشواني  .42

 0923372978 937 محمد إبراهيم يأسماء عل  .43

 0913407133 178 أسماء محمد عبدهللا الشواري  .44

 0913741650 1043 محمد عبدالسالم يإسماعيل عل  .45

 18 أشرف علي بالوق  .46

0913808810 

0923808810. 

 

 152 أشرف محمد عبدهللا التركى  .47
0916641414 
0926541415 

 437 أشرف مصطفى محمد العالم  .48
0913503557 

0925452772 

 111 أفلح عمرو مسعود ابوالقاسم  .49
0913100277 
0923100297 
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 1290 أكرم سليمان الزرقاني  .50
0915259294 

0925259294 

 0925519081 1019 أكرم محمد سعد األعور  .51

52.  

 
 0913700824 418 مال الهادي عمر المغربيأ

 0924489516 158 مال محفوظ محمد بن الزائديأ  .53

 0922309626 128 مباركة القمودي الكيالنيإ  .54

 34 مجد عبدالمجيد محمد الجهانيأ  .55
0913512800 

0925067310 

 0911907512 1053 أميمة أحمد الطاهر كندير  .56

 0913351344 571 نتصار محمد ابواالسعادإ  .57

 88 الشيخ حسن عواد يياد علإ  .58

.0913702080 
0926009194 
0214908863 

 475 أيمن عياد مالليو  .59
0913512344 
0925518330 

 0925082845 1117 يمن محمد جمعة األزرقأ  .60

 1024 أيمن مفتاح محمد أبوقرين  .61
0928592815 

0913619759 

 0927014938 978 إيناس البهلول أحمد الهنشيري  .62

 19 يوب أحمد ايوبأ  .63

0913602575 

0925026097 
0217116231 

 284 الشريف السنوسي الشرع  .64
0912133664 
0925814535 
0214908568 

 0925280812 172 الزروق البغدادى ميالد  .65

 0913729430 944 المبروك الخيتونى يالصيد عل  .66

 93 الطاهر أبوزيد عامر المزوغي  .67
0923000222 
0926700029 

 0926062879 358 الطاهر محمد علي إمحمد  .68

 898 العائش حسين عامر الورفلي  .69
0916430193 
0925368561 

 0912132187 1064 العربي الفيتوري حبيبي  .70

 0925194174 538 العيساوي محمد فرج العيساوي  .71

 339 المبروك المهدي معكوفة  .72
0913605780 
0925178247 

 53 المبروك الهادي أحمد قداد  .73

0912134189 
0926845736 

0214892070 

 0917133501 481 المبروك علي مسعود الشويشين  .74

 57 المبروك عمر محمد عبدالرحمن  .75
0911419208 
0926655364 
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 0922121520 1349 المختار صالح محفوظ عامر  .76

 788 المختار مسعود محمد المسالتي  .77
0914372447 
0925032499 

 0924486983 487 المختار معاوي عبدهللا فرج  .78

 0913211727 878 المرغني محمد ارحومة  المرغني   .79

 0912143155 1326 المنير ابحيح مفتاح جمعة   .80

 0913250029 2471 المهدي سالم بلعيد زروقة  .81

 0925662611 1151 الناجح عثمان نصر اعبار  .82

 0910166242 1006 الناصر ضو ضوأبوخريص  .83

 0925266065 1192 الهادي إبراهيم ميالد غزالة  .84

 0925193475 1113 الهادي محمد الفرجاني عصمان  .85

 1329 الهمالي علي محمد الترهوني   .86
0913782715 
0213334685 

 0913123317 1193 بدرالدين أبو العيد عبدالكريم بالخير  .87

 0928957344 95 بدر محمد منصور الفاسي  .88

 0925039312 451 بشير محمد إبراهيم النفاثي  .89

 1330 الصادق الزطرينيبنور عبدالوهاب   .90
0917682670 
0926657003 

 130 قرادة يإمحمد عل يتازير  .91
0916504207 
0925265570 

 326 جميل حامد المهدي الطاهر  .92
0913215004 

0928215004 

 0913219062 78 العيساوي يحاتم عبد اللطيف عل  .93

 1199 حاتم عيسى عبدالرسول  .94
0910226672 
0924836957 

 399 محمد الفيلحسام مفتاح   .95
0912189319 

0926189319 

 14 حسن جمعة اوهيبة  .96
0913103582 
0925921682 

 0917913142 1083 حسين إبراهيم محمد كركاد  .97

 0912200608 163 حسين عبدالغني حسين  .98

 16 حسين محمد بن فايد أبو دينار  .99
0915632649 
0925632649 

 0912157335 62 حسين محمد علي بلعيد  .100

 1344 حمزة ابوعجيلة عمر الصابري   .101
0915673282 
0925673282 

 0914401020 1093 حمزة حسن علي النقيب  .102

 0914118314 1055 حميدة صالح األسمر  .103

 0927405282 1343 حميدة نوري ميالد الطروق   .104

 1328 حنان حسونة الطاهر الدغيس  .105
0925156249 

0910309314 

 0910804961 1161 حنان سالم قدوشة  .106

 0913127912 1050 حنان محمد صقر صقر  .107

 0913720030 337 خـالد السيفاو عمرو  .108
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 248 خالد سالم خليفة عياد  .109
0912151087 

0926151087 

 658 خالد عمرو إمحمد أبو هالبة  .110
0924147454 

0913753563 

 0914170301 296 خالد محمد الجمل  .111

 0923961261 910 خالد مصطفى األحول  .112

 379 خالد معاوية ضوء دريهيب  .113
0913291246 
0926929683 

 0925255065 873 خليفة مصباح المقطوف القائد  .114

 0927960263 628 خليل أحمد علي حدود  .115

 397 خميس إمحمد عمر  .116
0913654770 

0925075734 

 0927192002 1312 خميس صالح ساسي رباح   .117

 1109 خيري صالح محمد السائح  .118
0919723272 

0924481548 

 0913233676 970 أحمدخيري محمد عمارة   .119

 513 دالل سعد الدين المسعودي  .120
0914295502 
0925423726 

 1108 راسم سالم عبدهللا الجنين  .121
0919797988 

0927807534 

 197 رامي خيري التركي  .122
0913351410 

0925225170 

 0919818173 1235 رانية عزالدين منصور داعوب  .123

 0912123619 969 سليمان إمحمد الشماخيربيع   .124

 0928429484 1305 رحاب محمد الهادي الغرياني  .125

 0926012548 15 رشيد الهادي الرتيمي  .126

 0924271951 1155 رضا حسين مفتاح الشويهدي  .127

 999 رضا عبدالمجيد بلعيد علي  .128
0925001065 
0913598210 

 1195 رضوان رمضان السني الصيد  .129
0912107982 
0922107982 

 0944154090 1135 رمضان سالم جمعة التاغدي  .130

 122 رمضان سالم خليفة ارخيص  .131
0913731208 
0213503233 

 198 العمارى رمضان محمد ضويله  .132
0926146155 

0214906462 

 1324 رانيا محفوظ مفتاح بشينة  .133
0916242618 
0944412070 

 1325 رجاء علي احمد عيسى   .134
0924320929 
0925252439 

 215 رندة محمد أبو بكر افريج  .135
0917118517 

0925187346 

 0925068711 1112 رويدا عبدالمجيد ميالد قشوطة  .136

 0926901001 909 رياض سالم سعيد الملهوف  .137
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0914909190 

 0913703899 1347 رياض مصطفى ابو عجيلة   .138

 0919377070 1260 ريم عبدهللا التواتي الدردوري  .139

 0913703696 1258 قاسم أبوبكر ريم علي  .140

 8 ريم يوسف محمد اآلمين  .141

0913457701 
0924159773 

0217213464 

 0913062736 1223 زبيدة محمد جلول الطياري  .142

 129 زينب الطاهر خليفة  .143
0926073413 
0217181881 

 1264 زياد محي الدين إسماعيل بالنور  .144
0911222026 

0924750123 

 0927451744 1323 زينب مفتاح علي عبد الهادي   .145

 1257 سارة صالح محمد الزحاف  .146
0910132211 
0925031589 

 821 النعمي امحمدسالم جمعة   .147
0916697327 

0926494192 

 1299 سالم علي رمضان دربوك  .148
0915911297 
0922911297 

 0928048565 1240 سالم علي عمرو دورو  .149

 121 سالم محفوظ سالم جويلي  .150
0925189341 

0213409045 

 0914000054 963 سالم مصطفى محمد بشارة  .151

 38 سامي سليمان عمر الحاج  .152
0917300604 
0924887010 

 1067 سامي علي اشتيوي أبو راوي  .153
0913363075 

0924491610 

 0925053673 1191 سامي محمد صالح شلوف  .154

 0927987953 961 سامية جمعة عبدالحفيظ عبدالصمد  .155

 0928695457 1331 سامية محمد الصغير القلد  .156

 0926638198 1265 سعاد الطاهر بشير الشيخ  .157

 0919035659 1042 سعاد عبدهللا ابوفريوه  .158

 0924057447 29 سعاد علي فرج  .159

 367 سعاد محمد بشير  .160
0912134144 

0925168346 

 0913859256 192 سعد غيث مفتاح  .161

 67 سعد محمد علي عمار عون  .162
0913755529 
0217200029 

 0919254185 1176 سعيد عبدهللا سعيد امحمد  .163

 941 سعيدة عبدالرزاق أحمد أبودبوس  .164
0913318281 

0926287336 

 149 سالمة محمود العيادي مسعود  .165
0914973981 
0927606764 



 

 7 

 

 383 سليمان سعيد الحاسي  .166

0913212330 

0926679497 
0214442909 

 0913651701 21 سميح علي حمد المغربي  .167

 1252 سميرة محمد الشارف ميد  .168
0917303889 
0924453244 

 0944371208 1157 ابوسليم مفتاحسناء عبدهللا   .169

 0915065695 1310 سند محمد عومر األبيض  .170

 1232 سهام خليفة مسعود الفرطاس  .171
0915164603 

0925164603 

 581 شاكر محمد علي  .172
0913788424 

0927568851 

 207 مسعود الخمائسيشعبان   .173

0913111233 
0927759084 
0214807834 

 0926041518 803 شكري عبدالرحمن يخلف عبدالرحمن  .174

 0925272785 593 صالح الكيالني إمحمد الحمروني  .175

 220 صالح عمران ساسي شوشان  .176
0913204297 
0925941554 

 0917367911 1285 صالح محمد عبدالعزيز زرقون  .177

 1336 صالح زيدان علي المهدي   .178
0911148318 

0928554553 

 453 صفاء خليفة عبد هللا محمود  .179
0925366277 
0217278716 

 1179 صفاء محمد سالم ارزيم  .180
0913459499 

0924101344 

 1074 صفاء محمد سعيد   .181
0945679855 

0914327828 

 0922853168 323 صالح الدين سعد عمر السهولي  .182

 236 المجراب صالح الصديق  .183
0913367702 

0925033768 

 0913718901 814 صالح جمعة عبدهللا الرشراش  .184

 0926323176 1239 صالح عبدالسالم علي مفتاح  .185

 0913216016 885 ابوزريبة يطارق خالد عل  .186

 279 طارق عمار كركوب  .187

0913166080 

0926001552 

0213630511 

 0911290011 1019 طارق مسعود احميد ابوعرقوب  .188

 0924531031 1242 طالل رمضان علي الطويري  .189

 169 طالل سالم علي حريز  .190
0917150204 

0925173085 

 108 عادل حسن أبوبكر محمد  .191
0917299425 
0925149587 

 0945956273 1341 عباس عبد هللا نصر عبد الجليل  .192
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 0918338408 262 عبدالباسط خليفة ميلود فرقة  .193

 0913712758 1339 محمد ابولعابة عبدالحفيظ عثمان  .194

 472 عبدالحفيظ عبد الكريم محمد  .195
0913638656 

0925863936 

 0925441601 1162 عبدالحكيم سالم محمد الغول  .196

 737 عبدالحكيم عامر أحمد الساقزلي  .197
0913700455 

0928069778 

 201 عبدالحكيم مفتاح شالبي  .198
0925157887 

0213608692 

 0924816512 832 أحمد بن حليمعبدالحليم محمد   .199

 0928188176 1219 عبدالرؤوف عبدالحميد ميالد الخويلدي  .200

 0913728200 22 عبدالرؤوف محمد الكيالني  .201

 313 عبدالرحمن احميد قريشين  .202
0912139153 
0925629193 

 0912135535 964 عبدالرحمن األمين السائح األحيمر  .203

 443 عبدالرحمن عبد السالم دامان  .204
0913291253 
0925656159 

 0926816577 639 عبدالرزاق المختار محمد يحي  .205

 1245 عبدالسالم أحمد عبدالسالم اعليون  .206
0913504737 

0925040791 

 0918429932 1253 عبدالسالم أبوبكر محمد التامزوي  .207

 0913697051 1302 عبدالسالم أرحومة أحمد الكبير  .208

 0925285573 1315 عبدالسالم محمد إمحمد رجب   .209

 3 عبدالسالم محمد الكابوطي  .210

0913215544 

0923215544 
0213502690 

 385 عبدالسالم محمد النعاس  .211
0913737815 
0924041596 

 291 عبدالسالم مولود عبد السالم  .212

0912124423 

0922124423 
0213619005 

 0910124561 1296 عبدالسالم ميالد المبروك الورفلي  .213

 33 العجيليعبدالعزيز سالم   .214
0919374774 
0926674337 

 219 عبدالعزيز مولود عبدالسالم  .215

0917213738 
0925604253 
0213604753 

 458 عبدالعزيز يونس المختار االزرق  .216
0913065857 

0926838576 

 806 عبدالغني ارحومة محمد عبدالغني  .217
0913019992 
0922019992 

 0913588730 1166 عبدالفتاح صالح الهادي العماري  .218
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 575 عبداللطيف محمد عبد اللطيف  .219
0918762449 

0913709074 

 2 عبدهللا حكيم بالل  .220

0913244940 

0925010342 
0217213464 

 0925010637 180 عبدهللا راشد أمباشى  .221

 0922670973 1332 عبد هللا عبدالقادر عبدهللا جمعة  .222

 1313 عبد هللا عطية محمد خلف هللا   .223
0916768053 
0923389568 

 0912200901 20 عبدهللا محمد عبد هللا دردور  .224

 0913515272 1089 عبدهللا محمد محمد النجار  .225

 0925527780 401 عبدهللا نصر فرج  .226

 1085 عبدالمالك الهادي محمد األسطى  .227
0913816434 

0927981930 

 1153 عبدالمالك محمد منصور الشيباني  .228
0916006868 
0927116216 

 0915692484 1335 عبد المجيد محمد علي الالفي   .229

 1251 عبدالمجيد فتحي البشير العربي  .230
0917710208 

0926623260 

 0925089523 415 عبدالمنعم سالم الطاهر دعوب  .231

 0913713238 432 عبدالمنعم عياد أحمد أبوقرين  .232

 0925408925 1327 عبد الناصر االمين محمد مصباح  .233

 0910041800 1163 عبدالقادر  الرجباني عبدالوهاب الهادي  .234

 1013 عبدالوهاب مصطفي محمد األحول  .235
0927855255 
0913980186 

 503 عثمان التهامي محفوظ  .236
0913742879 

0926136023 

 0925851375 109 عثمان علي محمد الفاندي  .237

 0913217177 240 عثمان مختار جميل بريون  .238

 0912155575 818 عدنان حسين عبد السالم قناو  .239

 0927345691 1044 عبدهللا عيسى يعدنان عل  .240

 131 عدنان محمد الهادي انويجي  .241
0914090173 
0925090173 

 253 عزالدين العجيلي العربي  .242
0928129380 
0926119493 

 362 عزالدين خليفة سعد قداد  .243
0917915860 

0926517095 

 1317 عزالدين عبد الكريم أحمد المخزوم  .244
0911451716 
0921451716 

 61 عزالدين عمر أحمد باني  .245
0913708903 

0925200852 

 0915081516 1187 عزالدين محمد علي علي  .246
0924081516 

 0913230891 394 عزالدين محمد محمود  .247
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 0925181830 543 عصام عبداللطيف ابوعجيلة نشنوش  .248

 0922593010 739 عفاف الصديق جمعة سعيد  .249

 1311 عفاف محمد عبد هللا ابو عميد   .250
0918453976 

0927766290 

 0926892909 1110 عبد العالي امحمد الجمل يعل  .251

 340 محمد بشير الشكاحي يعل  .252
0913513235 

0213345364 

 1246 علي محمد علي السكالني  .253
0913069508 
0927305515 

 419 محمد يمصباح عل يعل  .254
0913808710 

0928292171 

 0913471018 954 باشا آغا يمصطفى عل يعل  .255

 1297 علي منصور رمضان المغربي  .256
0913141162 
0912141162 
0923048838 

 656 عماد الدين عمار الالفــي  .257
0913353754 

0926146381 

 0914101224 1091 عماد الفرجاني سالم الطياري  .258

 0912113802 153 عماد عامر أبو حميدة  .259

 0925432318 962 ضيافعماد عياد الهادي   .260

 504 عمر العماري محمد عبدهللا  .261

0913960996 
0925212064 
0214800676 

 1033 عمر فرج عبدالسالم السوقي  .262
0927175255 
0925008505 

 940 عمر محمد األمين عمر  .263
0919534417 

0925380879 

 59 عمر محمد بوراوي  .264
0913216550 
0926636640 

 369 عمران عبد السالم الرويني  .265

0913239557 

0924139343 
0217232484 

 427 عمرو إبراهيم الخلفوني  .266

0915551110 

0926403740 
0918997788 

 0926817554 789 عياد بلعيد الجعفري إمحمد  .267

 423 عيسى ابوالقاسم الشماخي  .268

0914212717 
0925299408 
0213333027 

 393 غيث علي موسى  .269

0914835024 

0925400456 
0217235610 

 0913189303 1172 فائز المبروك عبدالمولى  .270
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0925044849 

 193 الخشرابى يفاطمة سعد المهد  .271
0917610930 
0926037433 

 1346 فاطمة صبري محمد الزابط  .272
0918994246 
0922815152 

 306 فتحي رجب رمضان جارهللا  .273
0913786323 

0926553489 

 86 دربال يفتحي سعد عل  .274
0913452144 
0925031299 

 55 فتحي محمد أعمار ابوعائشة  .275

0917270383 
0925056716 

0217237524 

 334 فتحي موسى أحمد العائب  .276
0914078764 
0925037035 

 0913213231 49 فرج صالح عمر الشويرف  .277

 0911550538 781 فريدة  محمد  جمعة  الكانوني  .278

 0913745220 277 فطيم خليفة الصادق الشاملي  .279

 0928634618 1150 بللو فوزي علي ابوالقاسم  .280

 747 فوزية محمود مصطفى بن دلة  .281
0922465470 
0214447995 

 0925940660 281 فؤاد نوح خليفة  .282

 0913781577 144 فيصل االمين المهدي  .283

 124 كامل محمد سالم الشبشوبي  .284
0913128530 
0927212911 

 0926685308 1203 كريمة عامر علي زيد  .285

 139 كريمة ميالد الفيتوري  .286
0918169954 

0217258485 

 0918945655 217 كمال عبدهللا محمد المداح  .287

 0922359593 1241 كميلة المهدي عياد الغتمي  .288

 0919408494 1293 لبنى عبدالسالم علي المسالتي  .289

 1338 لطفي محمد محمد األسطى   .290
0918019597 

0922887029 

 959 لطيف يماجد رمضان عل  .291
0944419929 
0923342384 

 1320 ماهر فرج علي منصور  .292
0914508434 
0926521216 

 0913727265 125 مبروكة سالم إبراهيم  .293

 40 مبروكة محمد ميالد  .294
0913372440 
0927376734 

 0913807270 993 محسن المبروك امحمد المغربي  .295

 0912110791 310 محمد أبوبكر أحمد العالم  .296

 0925626160 820 محمد أحمد منصور عجاج  .297

 0912104143 471 محمد أعمار عبد السالم  .298
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0925181929 

 0926403714 389 محمد إمبارك عبد السالم األزرق  .299

 1229 محمد إمحمد سالم الناتولي  .300
0915636238 
0925636238 

 0924275878 760 محمد إمحمد سعيد عسكر  .301

 1213 محمد امحمد محمد الحراري  .302
0925066517 

0915066517 

 0913244179 1208 محمد عمورةمحمد البشير   .303

 924882118 1306 محمد البكوش راشد البكوش  .304

 1345 محمد الطاهر امحمد ضو   .305
0911153200 
0921153200 

 0913728858 1204 محمد الطاهر محمد مسعود  .306

 0913214055 91 محمد العارف حسن الكيب  .307

 957 محمد أبوخوطة يمحمد الكيالن  .308
0917116300 
0925702052 

 486 محمد المبروك ابوزيد  .309

0913201886 

0925905345 
0213362240 

 1009 محمد المنصوري نصر عبدالقادر  .310
0925678456 
0917879541 

 35 محمد المهدي السني محمد  .311

0919414633 

0926037680 
0217280899 

 0915820858 1230 محمد المهدي النظيف النظيف  .312

 0925216248 704 محمد الهادي ميالد الشكشوكي  .313

 0924717864 979 محمد جمال الهادى مفتاح  .314

 0912126130 51 محمد جمعة الحمروني  .315

 225 محمد حسن عبدالسالم العريفي  .316

0913660407 
0925167807 
0217158347 

 0925084047 751 محمد حسين علي اجريدي  .317

 0922497190 535 محمد خليفة إبراهيم ميالد  .318

 0925266002 1269 محمد خليفة عمار  .319

 0911089970 1131 محمد رمضان عاشور المرامي  .320

 1314 محمد رمضان محمد عبيد   .321
0912147015 
0914431289 

 1292 محمد رمضان محمد علي  .322
0913258528 

0927258528 

 807 محمد سالم جمعة العود  .323
0913981543 
0925547210 

 0912155016 396 محمد صالح العكاري  .324

 1316 محمد صالح الهادي الرواب   .325
0916839501 

0923062841 
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 632 محمد عامر محمد النفاثي  .326
0918697526 

0926128088 

 0925000210 374 محمد عبدالسالم العيساوي  .327

 1168 محمد عبدالقادر محمد اللفيع  .328
0914433944 
0925660679 

 0925010286 398 محمد عبدهللا أبو غصن  .329

 105 أحمد قناو يمحمد عل  .330
0914435132 
0925213419 

 790 ساسي يمحمد عل  .331
0924656160 
0214893437 

 0926009305 810 عتيق بن نور يمحمد عل  .332

 981 مصباح عمر يمحمد عل  .333
0914881303 
0927475909 

 0912159853 360 محمد فرج الهوش  .334

 834 محمد قلد صالح الديب  .335
0912123617 
0213336399 

 12 العاقلمحمد معمر   .336
0913943786 
0925031082 

 0925054126 1321 محمد مفتاح الهادي دغيم  .337

 0912139054 103 محمد منصور نعامة  .338

 690 محمد ميالد العليج  .339
0913473305 

0925232818 

 6 محمود خليفة محمد اوهيبة  .340
0914022468 
0925176696 

 797 محمود رجب عبدالسميع إمحمد  .341
0913226745 
0925078000 

 0911286950 1148 مراد إبراهيم محمد الحبيشي  .342

 174 مراد المداني موسى العزومي  .343
0916428737 
0925439883 

 0926315153 742 مراد رجب محمد السعودي  .344

 1289 مروة فوزي عبدالسالم أدريس  .345
0912154475 
0923473426 

 154 السحيري سعد مريم أبوالقاسم  .346
0919736797 
0926291167 

 1282 عبدالسالم علي أبوعجيلة مسعودة  .347
0914663983 
0928871278 

 68 مصباح محمد إبراهيم الصقر  .348
0913234273 

0214906462 

 973 مصباح يونس فرج المزوغي  .349
0916849744 
0925941817 
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 0927753621 919 مفتاح العسكري يمصدق عل  .350

 41 مصطفى أبو القاسم األشخم  .351
0913773290 
0925912646 

 0913132484 186 عجيلة الغنودي مصطفى ابو  .352

 0925099642 1134 مصطفى حسين عامر علي  .353

 214 مصطفى خليفة محمد الصويعي  .354
0914075354 

0925075354 

 23 مصطفى رجب عبدالسالم بريبش  .355
0913718213 

0923718213 

 0915192145 557 مصطفى علي الطاهر المجدوب  .356

 0913632764 1100 مصطفى علي محمود الشاوش  .357

 527 مصطفى عمرو بغني  .358
0913700540 
0925847252 

 0912139757 1272 مصطفى محمد صالح أبوالهول  .359

 1124 معاوية ابو االسعاد عبدهللا بن غشير  .360
0912142158 
0214444573 

 378 مفتاح إبراهيم مفتاح الالفي  .361
0918766105 
0926456810 

 238 مفتاح بلقاسم المحجوب  .362
0913701675 

0926193554 

 0913853219 1309 مفتاح عمر العتري الشنطة  .363

 1318 مفتاح محمد أحمد الشوين  .364
0913784334 

0924008001 

 717 مفيدة حسن فرج الشيخي  .365
0925204214 
0217282938 

 1036 مفيدة محمد علي الهمالي  .366
0913107044 
0926855750 

 28 منال الطاهر ارزيم  .367

0914123005 

0925264438 
0217261524 

 0926782850 1084 منال المبروك مسعود كشيش  .368

 0928818491 1263 منال عبدالنبي العربي الزويك  .369

 0944116070 1342 منصور الكيالني الوحيشي األسود   .370

 565 منصور سعد عبد هللا  .371
0914817014 
0912159391 

 0927328316 232 منير عمار الطاهر عمار عون  .372

 1017 منير محمد أحمد أبوركيبة  .373
0918201586 

0928834131 

 0925392986 407 منير محمود محمد ابوشاقور  .374

 345 مهند عبدالسالم سالم قرجي  .375
0916311871 
0922627734 
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 0919555731 64 مهند ميلود محمد اعطيوة  .376

 0927798382 113 موسى دياب معمر  .377

 0913721535 247 موسى يوسف الشتوي  .378

 0925361972 921 ميالد سالم ميالد الفيتورى  .379

 0926648427 1169 ميلود اعمار ارحيمة ابوعجيلة  .380

 414 ناجي أحمد العجيلي دردور  .381
0926406737 

0926521921 

 1224 ناجي األسمر ناجي سعيد  .382
0913739187 

 

 1173 ناجي جمعة امحمد موسى  .383
0912121983 
0926001703 

 0914847255 147 ناجي شعبان العزيبي  .384

 0925010509 627 الحبيشيناصر أحمد محفوظ   .385

 116 نبيل انور فرج الماجري  .386
0913755178 
0928919224 

 0913738713 1275 نجاة محمد محمد الخالقي  .387

 0923949470 110 نجالء سالم بشير المقريف  .388

 879 الهوش ينجمة عاشور عل  .389
0926447938 
0921994284 

 0910947019 273 نجيب إسماعيل مختار األزرق  .390

 1096 صالح الصغير سويسينرجس   .391
0910543353 

0944597070 

 0926919737 1215 نزار الهادي ابراهيم الدكام  .392

 0926130401 1340 نسرين المبروك سعد فنير   .393

 0217205023 37 نسرين عبدالنبي العربي الزويك  .394

 518 نصر عبدالسالم الهباشي  .395
0913833191 

0925649918 

 65 نصر عياد محمد الجدي  .396
0913734666 
0927044690 

 0925666916 1076 نعيمة الصادق العجيلي الالفي  .397

 770 نعيمة مفتاح الناجح سعد  .398
0927323264 

0217306600 

 408 نورالدين محمد عبد هللا  .399
0913352620 
0925036954 

 90 نورالدين علي محمد الفاندي  .400
0913401221 

0923401221 

 1304 هاجر أبوعزوم إبراهيم جيرة  .401
0910074300 
0917150077 

 0913026161 1337 هاجر عياد محمد بن يوسف   .402

 519 هالة ناطق طالب البندر  .403
0913026397 

0925289392 

 0926069976 1092 هدى علي عبدهللا بزيك  .404

 318 هدى ميلود سليمان  .405
0925193523 
0214841614 
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 307 هشام أحمد ساسي احمادي  .406
0912159211 

0927139475 

 633 أحمد عمر أبو سالمهشام   .407

0912185185 
0926925982 
0213346191 

 0944738242 1106 هشام فرج عبدالسالم ضو  .408

 0927152696 1152 الحصائري بشير هيام محمد  .409

 0912171650 1291 هيثم أحمد مصباح المودي  .410

 1262 هيثم خليفة علي خليفة  .411
0915393953 
0926194806 

 1190 هيثم شعبان علي القماطي  .412
0925614713 

0914264249 

 0925043507 1130 هيثم محفوظ عبدالونيس غانم  .413

 0925631466 949 وائل عامر عمران محمد  .414

 0911686971 1308 وجدي محمد مولود الدوادي  .415

 0913758389 194 وجدي مولود خليفة قداد  .416

 104 وسام إبراهيم الطبجي  .417
0914122116 
0925016997 

 951 عرفةوعد سالم جمعة   .418
0944520043 
0945445359 

 0944834049 1298 وفاء محمد خليفة ميالد  .419

 0912110851 1348 وفاء محمد عاشور الدائخ  .420

 0928222320 986 وليد أبوخريص الهادي هندر  .421

 780 وليد خليفة سعيد المقفول  .422
0913200318 
0923200318 

 384 وليد مصطفى محمد  المحيشي  .423
0913804041 
0923804041 

 836 ونيس يوسف عبدالهادى السنوسي  .424
0912152211 

0928932728 

 1294 يحى أرحيم علي مدير  .425
0915148267 
0923502107 

 0913200049 924 ييوسف الفرجاني ميالد المرغن  .426

 1322 يوسف عبد المؤمن الالفي امحمد   .427
0910880745 

0927660072 

 73 يوسف فرج بن سليمان  .428
0917027252 
0926574866 

 0913737349 315 يوسف محمد عامر رحيل  .429

 0925195408 1136 يونس رجب سليمان قجم  .430

 0913737727 1249 يونس عبدهللا امحمد هبال  .431

 0913377929 1333 يوسف محمد علي النكاع  .432
 

 مجلس إدارة نقابة
 محرري عقود طرابلس
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