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يدرقم الق الختم دباألدــــــم ح .مر  
 بالنقابة

 الهواتفأرقام 
 مالحظات

1.  

 إبراهٌم سوٌسً إبراهٌم الشرٌف

 
 

346 6651961243 

نقل المعنى الى محكمة إستئناف الخمس بناء 
على طلبه بموجب قرار لجنة قٌد محررى     

 المعتمد 5615لسنة  11العقود رقم 

 م66/15/5615بتارٌخ           
5.  

 إبراهٌم عبد السالم إبراهٌم األسود

 

 
154 

6611494323 
6652515616 

نقل المعنى الى محكمة إستئناف الخمس بناء 
على طلبه بموجب قرار لجنة قٌد محررى     

 المعتمد 5619لسنة  95العقود رقم 

م        15/66/5619بتارٌخ             
9.  

 أبوبكر الهادي الصٌد

 
 

965 

 
6655664269 

    نقل المعنى للعمل بدائرة محكمة إستئناف

طلبه بموجب قرار لجنة القٌدبناء على الخمس   

 المعتمد من وزٌر العدل 5614لسنة 5رقم 

م       51/61/5614بتارٌخ   
1.  

 أبوبكر الهادي سلٌمان منصور

 
 

 
 

 

 
 

515 
 

6619544691                 

ناف الزاوٌة بناء تئنقل المعنى الى محكمة إس
 على طلبه بموجب قرار لجنة قٌد محررى

بتارٌخ 5619لسنة  91العقود رقم   

م15/66/5619  
2.  

 الهاشمً المختار امبارك ابوالقاسم

 
 

921 6615139335 

 نقل المعنى للعمل بدائرة محكمة إستئناف 
      الزاوٌة بناء على طلبه بموجب

م 5615 لسنة 35رقم  قرار لجنة القٌد   

  م   56/61/5619 والمعتمد بتارٌخ 
3.  

عبدالسالم المجدوب امحمد  

 
 

 

991 6653312165 

 نقل المعنى للعمل بدائرة محكمة إستئناف 
       الخمس بناء على طلبه بموجب

    5615لسنة 31رقم  قرار لجنة القٌد    

     56/61/5619 والمعتمد بتارٌخ
 

4.  

ةأنور عاشور جراف  

 

992 6619561111 
6652361594 
6514139266 

  نقل المعنى للعمل بدائرة محكمة إستئناف

     بناء على طلبه بموجب قرار لجنةالزاوٌة 

المعتمد من      5615لسنة 1رقم  القٌد   

م    61/65/5615وزٌر العدل بتارٌخ   
5.  

 أٌمن علً أبو سعٌدة الهدار

 
 
 

 

 
 

 

434 6619666456 

 نقل المعنً للعمل بدائرة محكمة إستئناف  
بناء على طلبه بموجب قرار لجنة   الخمس  
م والمعتمد بتارٌخ 5612لسنة  1القٌد رقم   

م            59/69/5612  

أمسبء وأرقبم هىاتف وأرقبم حمزري العقىد      
الذين انتهت عالقتهم ببلنقببة   

  اإلنتقبل حملبكم اإلستئنبف األخزي (بسبب )
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6.  

 باسم محمد نصر شماطة

 
 

599 6651469551 

نقل المعنى الى محكمة إستئناف الخمس بناء على    
 طلبه بموجب قرار لجنة قٌد محررى العقود 

المعتمد بتارٌخ     5619لسنة  16رقم   

م             11/61/5611  
16.  

 جمال محمد امحمد الٌسٌر

 
 
 

 
 

 

925 6619416656 

 نقل المعنً للعمل بدائرة محكمة إستئناف  
بناء على طلبه بموجب قرار لجنة   الخمس  
م والمعتمد بتارٌخ 5612لسنة  1القٌد رقم   

م            59/69/5612  
11.  

 خلٌفة عبدهللا خلٌفة ماقورة

 
 

566 6653593492 

   نقل المعنى الى محكمة إستئناف الزاوٌة بناء  
 على طلبه بموجب قرار لجنة قٌد محررى   

 المعتمد بتارٌخ 5619لسنة  16العقود رقم 

م55/62/5619  
15.  

 سالم محمد عبدالسالم كٌشار

 

 
 

531 6655915362 

   نقل المعنى للعمل بدائرة محكمة إستئناف

بموجب قرار  بناء على طلبه بنغازي                       

المعتمد من وزٌر العدل 5612لسنة 6رقم ٌد       لجنة الق  

م  56/15/5612بتارٌخ                      
     نقل المعنً للعمل بدائرة محكمة استئناف 6619294225 1199 سلٌم محمود امحمد سوٌب  .19

بموجب قرار لجنة قٌدعلى طلبه بناء  مصراته   

م    5614لسنة  3محرري العقود رقم   

م     13/65/5614والمعتمد بتارٌخ      

11.  

 عبدالباسط مفتاح سالم مفتاح

 
 

331 
6613552661 
6655529699 

 نقل المعنى للعمل بدائرة محكمة إستئناف

بناء على طلبه بموجب قرار لجنة القٌدالخمس   

 وزٌر العدلالمعتمد من  5614لسنة 5رقم 

م        51/61/5614بتارٌخ   
12.  

 عبدالرحٌم محمد عبدالرحٌم مصباح

 

 

633 6614594969 
6652145115 

   نقل المعنى للعمل بدائرة محكمة إستئناف

بناء على طلبه بموجب قرار لجنة القٌد سبها  

 المعتمد من وزٌر العدل 5612لسنة 5رقم 

م  59/11/5612بتارٌخ                       
13.  

 عبدالسالم علً محمد زاٌد

 
 

915 6652635565 
6514591266 

 نقل المعنى الى محكمة إستنئاف الخمس   
 بناء على طلبه بموجب قرار لجنة قٌد     

   5619لسنة  95محررى العقود رقم 

م      15/66/5619المعتمد بتارٌخ   
14.  

يعبدالسالم عمر الشٌبانً الدرزاو  

 
 

151 6659146165 

 نقل المعنى الى محكمة إستنئاف الخمس   
 بناء على طلبه بموجب قرار لجنة قٌد     

   5619لسنة  95محررى العقود رقم 

م      15/66/5619المعتمد بتارٌخ   
15.  

 عبدالمطلب الهادي مفتاح اقصوده

 

 
 

 

 

 

551 6652616193 

 نقل المعنى للعمل بدائرة محكمة إستئناف 
         الخمس بناء على طلبه بموجب

م     5619 لسنة 3رقم  قرار لجنة القٌد       

     م11/61/5619والمعتمد بتارٌخ   
16.  

 عمر منصور إمحمد العربً

 
 

253 
6615514364 
6655513695 

نقل المعنى الى محكمة إستئناف الزاوٌة بناء    
 طلبه بموجب قرار لجنة قٌد محررى العقود  

المعتمد بتارٌخ      5615لسنة  99رقم   

م               16/66/5615  
56.  

 محمد احمد حسٌن الشٌبانً

 
 

561 6651559495 

 نقل المعنى الى محكمة إستئناف الخمس بناء 
 على طلبه بموجب قرار لجنة قٌد محررى    

المعتمد     5619ة نلس 16العقود رقم   

م       11/61/5611بتارٌخ   
51.  

  محمد الدوٌب محمد الغزٌل
 

 نقل المعنى الى محكمة إستئناف الزاوٌة بناء  6619544415
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 على طلبه بموجب قرار لجنة قٌد محررى    6659121211 345
المعتمد     5619لسنة  51العقود رقم   

م           11/64/5619بتارٌخ   
55.  

قرقومً عبدهللا علمحمد   

 
 

 
 

 
 

 

555 6654956539 

 نقل المعنى للعمل بدائرة محكمة إستئناف 
 بنغازى بناء على طلبه بموجب قرار لجنة القٌد

والمعتمد بتارٌخ     5611لسنة 5رقم   

م            13/61/5611  
59.   

 مصباح عبدالسالم علً مصباح

 
1113 
 

 
6615141615 
6611926431 

  نقل المعنى للعمل بدائرة محكمة إستئناف

     بناء على طلبه بموجب قرار لجنةسبها 

المعتمد من      5615لسنة 1رقم  القٌد   

م    61/65/5615وزٌر العدل بتارٌخ   
51.  

 معمر علً سعٌد إشنان

 
 

521 6615662961 

6652951294 

  نقل المعنى للعمل بدائرة محكمة إستئناف

طلبه بموجب قرار لجنةبناء على الزاوٌة   

المعتمد من  5613لسنة 5رقم  القٌد   

 م91/69/5613وزٌر العدل بتارٌخ 

52.   
 مهند محمد رجب أحمد

 

 
1655 

 
6659119665 

 

 نقل المعنى للعمل بدائرة محكمة إستئناف

بناء على طلبه بموجب قرار لجنة القٌدالزاوٌة   

 المعتمد من وزٌر العدل 5614لسنة 5رقم 

م        51/61/5614بتارٌخ   
53.  

 نبٌل سعد صالح الخوخً

 

 
956 6614642641 

6652555961 

   نقل المعنى للعمل بدائرة محكمة إستئناف

     بناء على طلبه بموجب قرار الخمس

المعتمد   5612لسنة 5رقم  لجنة القٌد   

 م59/11/5612من وزٌر العدل بتارٌخ 

54.  

 هشام أحمد المبروك عمارة

 
 

 
 

 

491 6619524155 
6652611545 

   نقل المعنى للعمل بدائرة محكمة إستئناف
     الزاوٌة بناء على طلبه بموجب قرار

        5619لسنة 2رقم  لجنة القٌد 

              والمعتمد بتارٌخ   

        م      11/61/5619
55.  

 ٌونس مٌالد محمد بن ٌونس

 
 
 

1691 
6653669636 

 نقل المعنى للعمل بدائرة محكمة إستئناف
     بناء على طلبه بموجب قرار الخمس

م     5612 لسنة 5رقم  لجنة القٌد   

المعتمد من وزٌر العدل             
م         59/11/5612بتارٌخ   
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