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 سليم  بوامذبحة سجن 
 سجين 1200جريمة ضد اإلنسانية راح ضحيتها قرابة 

 1996يونيو  29يوم السبت الموافق 

 

من تم    من وثائق جهاز األمن الداخلي للنظام السابق، تحصلت منظمة التضامن على قوائم ضحايا سجن ابو سليم، القوائم مقسمة إلى قائمتين، قائمة

ثالثة من   وأبلغت عائلة الشراني، التي فقدتضحية،    571ضحية، وقائمة بأسماء المستهدفين باإلبالغ وعددهم    587إبالغ أسرهم بوفاتهم ويبلغ عددهم  

 . ضحية   1161العدد اإلجمالي لذا و أبنائها، منظمة التضامن بأن قوائم التضامن لم تشمل أبنائها، 

غ عنها بين عامي حاالت تم اإلبال  6، باإلضافة إلى  سجين  357  وفاة  األمنية باإلبالغ عن قامت السلطات  2004  يوليو  18و    2002يناير    19في الفترة ما بين  

كل حاالت البالغ لم تقم  في    .  2005حالتين تم اإلبالغ عنهما في عام    باستثناء،  2007إلى    2005، ثم توقفت البالغات في األعوام  2000وعام    1999

"شهادة وفاة" ال ترتقي لمستوى   ، قامت بتسليم بعض العائالت 2011فبراير  17فقط في السنوات األخيرة قبل ثورة  السلطات باإلفصاح عن أسباب الوفاة،

  وثيقة قانونية.

حالة وفاة  222قامت باإلبالغ عن  2009فبراير  22إلى  2008مايو  5في الفترة من  الضحايا بوفاتهم في السجن.السلطات إبالغ أقارب  استأنفت 2008عام 

 . االعتقالرهن 

تاح هاميل الفرجاني  فأبناء في المذبحة، وعائلة م   5  تعائلة فقدت أكثر من إبن في المذبحة، منها عائلة محمد ميالد التائب من مصراتة، فقد 30  القوائم بها

 .نينابعائلة فقدت  27و وعائلة سالم عبد الرحمن الشراني من بنغازي فقدت ثالثة أبناء في المذبحة، ثالثة أبناء في المذبحة، تمن بنغازي، فقد

، وأكبر الضحايا سنا، عاما يوم أن قتل 16كان يبلغ من العمر أي ، 1980من درنة مواليد  العزيز النف  علي عبد، في القوائم، أصغر الضحايا سنا

 . عاما 65كان يبلغ من العمر ، 1931مواليد سنة  اجدابيامن  حامد محمد ابو ضحاوي صالح
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 م 2013( لسنة 31قانون رقم )
 شأن تقرير بعض األحكام الخاصة بمذبحة سجن أبو سليم في 

 
 المادة األولى 

مذبحة سجن أبو سليم جريمة ضد اإلنسانية تلتزم دولة ليبيا بإجراء تحقيق شامل وشفاف في  " 
 " .شأنها لمعرفة مرتكبيها والمشتركين فيها وتقديمهم للمحاكمة

 
 م 2013ديسمبر   18هـ الموافق 1435صفر  15بتاريخ  صدر عن المؤتمر الوطني العام في طرابلس

 م 2014مايو  7هـ الموافق   1435رجب  8، (4الجريدة الرسمية، السنة الثالثة، العدد رقم )

 

 

 منظمة التضامن لحقوق اإلنسان 
 ليبيا -طرابلس 
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المدينةعنوان السكنتاريخ الميالدإسم اإلماإلسمر.م

اجدابيااجدابيا 1971رجعة محمدابراهيم احمد منصور الفاخري 1

اجدابيااجدابيا 1960فضيله موسى ابراهيم ادريس عيسى البرعصى2

اجدابيااجدابيا 1963غزالة موسى ابراهيم صالح محمد عبدهللا المجبري3

اجدابيااجدابيا الراية الخضراء1956حمالة بلقاسمابريك محمد صالح الشيخي4

اجدابيااجدابيا1966ضاويهابوحليقة ديدح على الزوي 5

اجدابيااجدابيا 1969فاطمة محيورابوراوي صالح محمد احبيل القبائلي 6

اجدابيااجدابيا الثورة الشعبية1944مغليه علىابوزيد مفتاح عبدالسالم عقيله7

اجدابيااجدابيا 1968صالحة مصطفياحمد المبروك موسى الزغيد 8

اجدابيااجدابيا 1971سالمة الكيالني احمد سليمان احمد الطويل 9

اجدابيااجدابيا 1974مريم سالم احمد عثمان ختال  الصبحي 10

اجدابيااجدابيا 1966نعمات محمد احمد موسى ابوسنينه الزوي 11

اجدابيااجدابيا 1972كشاديه عقيله ادريس عبدالقادر سعيد شلبي12

اجدابيااجدابيا 1960عازه  االشهب ادريس مفتاح احمد الزايدي الساحلي13

اجدابيااجدابيا 1969هنية الصادق الساعدي يوسف سعد الساعدي 14

اجدابيااجدابيا 1965كنز ادريس السنوسى اوريث امبارك ابوشينة 15

اجدابيااجدابيا 1964فضيله الساكرالسنوسى على خليفه ابوالسامرة 16

اجدابيااجدابيا 1968مسعوده القذافيالصادق صالح فضيل الصبحي17

اجدابيااجدابيا 1968هنية عمران الطالب الهمالي الطالب الزوي18

اجدابيااجدابيا 1955خديجة ادريس الطاهر الشريف على الغول19

اجدابيااجدابيا الطرش1967مبروكة سالم الطاهر عبدالسالم الزوي ابوبكر 20

اجدابيااجدابيا 1972سالمة محمود المنجي احمد مرزوق الفاخري 21

اجدابيااجدابيا 1973مريم عبدهللا المهدي جمعة صالح مقاوي 22

اجدابيااجدابيا 1969حنان محمد امحمد على امحمد سالم الهمالي 23

اجدابيااجدابيا 1970حواء سعد امراجع سالم سعيد الصبحي 24

اجدابيااجدابيا 1964عازه ونيس امراجع محمد عمر الرزم 25
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المدينةعنوان السكنتاريخ الميالدإسم اإلماإلسمر.م

اجدابيااجدابيا الوفاق1950ام السعد محمدامراجع مسعود فرج عبدالقادر26

اجدابيااجدابيا 1970فاطمة ضو بشير مختار محمد البوعيشى 27

اجدابيااجدابيا 1968مرزوقه مفتاح جاد المولى موسى امبارك موسى28

اجدابيااجدابيا 1973سعاد احمد جبريل مصطفي جبريل الجعفري 29

اجدابيااجدابيا 1963مرضية الكيالني جمال عمر صالح الكاديكي 30

اجدابيااجدابيا الوحدة العربية1965فاطمة ديدح جمال عمر عبدالسالم حامد 31

اجدابيااجدابيا 1968جازية محفوظ جمال محمد امحمد الفاخري 32

اجدابيااجدابيا 1972رابحه صالح جمعه صالح محمد يونس 33

اجدابيااجدابيا 1970مقبوله جمعه محمد حمد المغربي34

اجدابيااجدابيا 1970كلثوم العسكر حافظ امحمد على ابراهيم الزوي 35

اجدابيااجدابيا 1968سعدة حافظ منصور عبدهللا الزوي 36

اجدابيااجدابيا الوفاق1931عائدة ابوبكرحامد محمد ابوضحاوي صالح 37

اجدابيااجدابيا الزخف االخضر1960ام شناف منصورحسن الرضا عبدالحفيظ الفاخري 38

اجدابيااجدابيا 1973فاطمة محمد حسني محمد محمد شرفاد 39

اجدابيااجدابيا 1971رابحة على حسين فرج نجم العقوري 40

اجدابيااجدابيا 1968حواء سعيد حمد عبدهللا محمد الشويخ البرعصي41

اجدابيااجدابيا الثورة الشعبية1960خديجة جمعهحمد عمران عمر الشيخي42

اجدابيااجدابيا 1954فاطمة شحات خليفه ابوبكر صالح ابوبكر الحضيري 43

اجدابيااجدابيا 1967شريفة يحيخليفه سالم صالح الصويعي44

اجدابيااجدابيا 1959ام الهنا فضيلرافع بلقاسم عبدالسالم ناصر العبيدي 45

اجدابيااجدابيا 1965سعده حمد رمضان محمد غيث العبدلي 46

اجدابيااجدابيا 1973مقبولة ابوبكر رياض جبريل عبدالكريم بدر 47

اجدابيااجدابيا 1943شراده  على البريكيسالم جمعة محمد منصور العمامي48

اجدابيااجدابيا 1964غرسه  امراجع سالم صالح على الزوي 49

اجدابيااجدابيا 1963حمالة بلقاسمسالم محمد صالح الشيخي 50
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المدينةعنوان السكنتاريخ الميالدإسم اإلماإلسمر.م

اجدابيااجدابيا 1971فتحية صالح سعد الساكر ابراهيم الزغيد 51

اجدابيااجدابيا 1949مريحيلة سعد المبروك يونس الزوي52

اجدابيااجدابيا 1970صالحة احمدسعد رمضان خليل حمزة 53

اجدابيااجدابيا 1967خديجة عمرسعد عبدالرحمن جادهللا امقيدف 54

اجدابيااجدابيا 1964فاطمة رشيد سعد محمد عبدالهادي الهصك 55

اجدابيااجدابيا 1964حواء سعد سعيد سالم سعيد الصبحي56

اجدابيااجدابيا 1963مختامه عبدالجواد سعيد على محمد الطيار57

اجدابيااجدابيا حي الوحدة 1972فاطمة يوسف سليمان حسن حسين القرقاعي58

اجدابيااجدابيا 1962امباركه احميد سليمان عبدالحفيظ عمر الزواوي 59

اجدابيااجدابيا 1958اكشويه عقيله شلبي عبدالقادر سعيد يونس 60

اجدابيااجدابيا 1962نجية سعيد صالح ابراهيم على المجبري 61

اجدابيااجدابيا 1967رابحة عبدهللا صالح سعد صالح شعيب المغربي 62

اجدابيااجدابيا 1975امبريكه محمد طارق حسن عوض ابوهديمه 63

اجدابيااجدابيا 1969خديجة صالح عاشور محمد صالح النزال 64

اجدابيااجدابيا 1966سالمة امحمد عبدالباسط سعد سليمان شاكه 65

اجدابيااجدابيا 1972خديجة صالح عبدالباقى محمد ناجي الزوي 66

اجدابيااجدابيا 1969سليمة امهيدي عبدالجليل عبدالكريم المبروك الصريمي 67

اجدابيااجدابيا 1968صالحة مسعود عبدالحكيم السنوسى عبدالكريم مامي 68

اجدابيااجدابيا 1967حليمه مختار عبدالسالم ادريس سليمان احبيل 69

اجدابيااجدابيا 1968مسعوده ابراهيم عبدالسالم امراجع عمر كويل المغربي 70

اجدابيااجدابيا 1955فاطمة سعدعبدالسالم سليمان ابوالقاسم المشيطي 71

اجدابيااجدابيا الوحدة العربية1970مبروكة البخاري عبدالسالم عبدالكريم عبدالقادر الغدامسى72

اجدابيااجدابيا 1962معلومه حمد عبدالسالم على محمد الشيخي 73

اجدابيااجدابيا 1962فاطمة محمد عبدالسالم عيسى حسين ابوهدمة 74

اجدابيااجدابيا الثورة الشعبية1969جازية محفوظ عبدالسالم محمد امحمد ابوديهم 75
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المدينةعنوان السكنتاريخ الميالدإسم اإلماإلسمر.م

اجدابيااجدابيا 1966تفاخر سليمان عبدالسالم موسي ابوهريرالقبائلي 76

اجدابيااجدابيا 1963ونيسه محمد عبدالقادر محمد صالح كويلة الفاخري 77

اجدابيااجدابيا 1971مسعوده موسىعبدالكريم ابراهيم عيسى حسين ابوهديمه78

اجدابيااجدابيا 1973زينب جادهللا عبدهللا محمد عبدهللا الشاعري 79

اجدابيااجدابيا 1970صالحة عطيه عبدهللا يونس محمد ابوحمادي80

اجدابيااجدابيا 1972مبروكة عثمان عبدالمنعم ادريس عمر الضراطيه 81

اجدابيااجدابيا حي 2 مارس 1975سالمة عوض عبدالمنعم فضيل عبدالسميع الفاخري 82

اجدابيااجدابيا 1970رابحه سعدعبدالناصر امبارك محمد الزوي 83

اجدابيااجدابيا الفاتح 1964زمزم حبيلعبدالناصر حمد حميدة الزيداني 84

اجدابيااجدابيا 1969عائشه احمدعبدالناصر محمد عبدالفتاح الشاعر 85

اجدابيااجدابيا 1974ابريكه عطيه عبدالهادي فضيل صالح جوده صبحي86

اجدابيااجدابيا شارع طرابلس1957صالحة جبريلعبدربه ابراهيم عبدالخالق الجازوي87

اجدابيااجدابيا1975زينبعثمان علي الطليعي88

اجدابيااجدابيا 1959تركيه مفتاح على فضل هللا ادريس عبدربه المغربي89

اجدابيااجدابيا الوحدة العربية1968سالمة جادهللا على محمد على االمين الزوي 90

اجدابيااجدابيا 1971فاطمة جبريلعمر ابوبكر عمر الشيخي91

اجدابيااجدابيا الطرش1962كلثوم محمدعمر ادريس يونس عبدهللا الزوي 92

اجدابيااجدابيا اجخره 1963فطيمة كريم عيسى صالح عبدالسالم الزوي 93

اجدابيااجدابيا 1962هنيه ادحيح غيث فرج حمد عبدالقادر 94

اجدابيااجدابيا 1965نوريه احمد فتحي احمد يونس ابراهيم 95

اجدابيااجدابيا السلماني الغربى1968رجعه رشيدفرج حسن حمد طوير96

اجدابيااجدابيا حي الفاتح 1946فاطمة فرج محمد على الدراجي 97

اجدابيااجدابيا 1973مبروكة عبدالقادرفرج محمد مفتاح فضل الزوي 98

اجدابيااجدابيا 1965فطيمه محمدفضيل رحيم الذويبى 99

اجدابيااجدابيا 7 اكتوبر 1969عائشة احمد فوزي سعد محمد منصور القابسى 100
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اجدابيااجدابيا 1966فتحيه حمدفوزي فرج حماد يونس101

اجدابيااجدابيا 1959حليمه مختار كمال ادريس سليمان حبيل 102

اجدابيااجدابيا 1962مهيبة ابراهيممحمد ابراهيم ارحيم الزوي 103

اجدابيااجدابيا 1973هنية صقر محمد الشريف احمد شميلة الفاخري104

اجدابيااجدابيا 1965مبروكة سالم محمد جمعه على البريكي 105

اجدابيااجدابيا الوحدة العربية1971مستورة محمدمحمد حافظ ابوريمة حامد 106

اجدابيااجدابيا 1967سالمة محمدمحمد رمضان عمر المغربي 107

اجدابيااجدابيا 1971حواء عبدالهاديمحمد سعد االوجلي قادربوه 108

اجدابيااجدابيا الثورة الشعبية1973مرضية المصريمحمد صالح السنوسى الفنتري 109

اجدابيااجدابيا حي الفاتح 1957حواء عبدالسالم محمد عبدالسالم عبدهللا يونس 110

اجدابيااجدابيا 1969صالح علىمحمد عطيه محمد مرزوق 111

اجدابيااجدابيا 1969فضيله غنيوه محمد على مفتاح الزواوي112

اجدابيااجدابيا 1967فاطمه اسويسى محمد عمر ابوزيد  الشيخي113

اجدابيااجدابيا 1963عافيه علىمحمد عمر محمد مارينه 114

اجدابيااجدابيا الوحدة العربية1967فطيمة مصطفيمحمد عياد عبدالقادر عبدو الزوي 115

اجدابيااجدابيا 1959ناجيه سليمان محمد فرج محمد بلقاسم شنيبه 116

اجدابيااجدابيا 1970عزيزه الثابت محمد يحي حامد الحبوني 117

اجدابيااجدابيا 1967مريم احميده مفتاح سعيد عبدالعاطي الدرغاني118

اجدابيااجدابيا 1952فضيله حسنمفتاح محفوظ محمد آدم الفاخري 119

اجدابيااجدابيا الزحف االخضر1950رجعة سعيد منصور صالحمنصور القبائلى 120

اجدابيااجدابيا 1968امباركة الطاهرمؤمن على يوسف الكاديكي 121

اجدابيااجدابيا حي 2 مارس 1966نجمة محمد ناجي عبدالحميد الكيالني 122

اجدابيااجدابيا 1969رعبه عبدالرسول ناجي عبدهللا محمد ادهم 123

اجدابيااجدابيا 1965عزيزه عبداللطيف ناصر صقر عيسى المغربي 124

اجدابيااجدابيا 1970فاطمة محمودناصر عيسى نصر هللا البرعصى125
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اجدابيااجدابيا 1973تجاويد سعيد يونس موسى يونس عبدالسالم الصبحي 126

البيضاءالجبل األخضر البيضاء1975حواء يحيابراهيم الصادق محمد الجالي 127

البيضاءالبيضاء1969سالمين عبدالرازق ابراهيم حسين محمد عاشور العمامي 128

البيضاءالجبل االخضر البيضاء الجديدة1970ام السعد سليمانابراهيم خليفة محمد العلواني129

البيضاءالجبل االخضر البيضاء1969عزيزة صالحابراهيم على محمد ابولبيض130

البيضاءالجبل االخضر1965ام العز محمدابوالقاسم عبدهللا على ابوالقاسم131

البيضاءالبيضاء 1957بيضه مطير ابوبكر عبدالغني صالح عطيه 132

البيضاءالجبل األخضرالبيضاء1971خديجة يوسفابوبكر محمد ابوبكر يحي133

البيضاءالجبل االخضر البيضاء1974نجوي محمداحمد ادريس محمد كريم الدرسي134

البيضاءالجبل االخضر البيضاء1973مبروكة هاشماحمد عيسى احمد القطعاني135

البيضاءالجبل االخضر البيضاء1969عليجة محمدادريس جمعة مفتاح الحجازي 136

البيضاءالبيضاء1974دالل عبدالقوي ادريس شعيب ادريس صقر 137

البيضاءالجبل االخضر شحات1971فاطمة يحيادريس عبدالكريم البرعصى138

البيضاءالبيضاء1970فايزه امحمد ادريس محمد على محمد 139

البيضاءالبيضاء 1966نجوي عبدالكريم ادريس محمد محمد ابوالنافره 140

البيضاءالبيضاء حي العمارات1969سالمين عبدالحميداسامة عطيه عبدالعزيز الحبوني 141

البيضاءالجبل االخضر البيضاء1971اشنافالصادق عبدالفتاح الصادق القطعاني142

البيضاءالبيضاء سوسه 1967سالمة احمد العارف احمد رمضان بن عمران 143

البيضاءالبيضاء1969مبروكة حسين الناجي ابوبكر عمر السعيطي 144

البيضاءالبيضاء1972سعيده عبدالواحد الناجي عثمان محمد الشناق 145

البيضاءالجبل االخضر البيضاء1970زينب ابوزيدانيس عبدهللا حبيب محمد 146

البيضاءالجبل االخضر حي الفاتح 1976كلثوم جادهللا محمد جادهللا خليل 147

البيضاءالجبل االخضرالبيضاء1965مريم محمدجبريل ادم ابوصخرة148

البيضاءالبيضاء الغريفة 1972فاطمة يونسجالل زائد عبدهللا المهدي149

البيضاءالبيضاء1970مريم فرج جمال بلقاسم محمد على البرعصى150
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البيضاءالبيضاء1971هنيه عبدهللاحمد سعيد على المبروك الجويفي 151

البيضاءالبيضاء قرب مدرسة اليقظة 1964غزالة حمزة مفتاح عبدهللا سليمان152

البيضاءالبيضاء1973سعده عقوب خالد عبدالعزيز محمد بوليض 153

البيضاءالجبل االخضر الجديدة 1974غنية موسىخميس ناجي فرح درويش الحبوني154

البيضاءالجبل االخضر البيضاء1969مبروكة على خيرهللا محمود ميلود امراجع 155

البيضاءالبيضاء1971نجمه صالحرجب ادم محمد ابوجطيله 156

البيضاءالبيضاء1972مرزوقه عبدالحليم رمضان عبدالرازق حمزه بلقاسم 157

البيضاءالبيضاء1971جازيه سالم عبدالكريم الساري موسى 158

البيضاءالبيضاء1963فاطمة رجب سعد عبدهللا فرج منصور الحاسى159

البيضاءالجبل االخضر1969خديجة سليمان سعيد عبدهللا محمد البرعصى 160

البيضاءالجبل االخض البيضاء1970كريمة عبدهللا سعيد نوح بدر الحمري161

البيضاءالبيضاء 1967حليمة يونس سليمان السنوسى عيسى عبدربه 162

البيضاءالبيضاء1969مناجيه مفتاح سيف النصر اسماعيل سعد سليمان 163

البيضاءالبيضاء1967عالوي محمد صالح امراجع يونس المهشهش 164

البيضاءالبيضاء1968ناجيه على صالح عبدالقادر عمر المنفي 165

البيضاءالبيضاء 1976ونيسه عبدالسالم صالح سعد ميلود امراجع 166

البيضاءالبيضاء1970فاطمة الصادق صالح موسى امراجع الدرسي 167

البيضاءالبيضاء1975رابحه عبدالرحيم طارق سليمان جاب هللا 168

البيضاءالبيضاء1972عائشة عبدهللا عادل رمضان محمد شعيب 169

البيضاءالبيضاء1974سليمه محمد عادل محمد الجبالى بالراس على 170

البيضاءالجبل االخضر1965حواء براس علىعبدالباسط عبدهللا خليفه السعداوي 171

البيضاءالبيضاء1970ام الخير ادريس عبدالجليل شعيب ابوبكرالسعيطي172

البيضاءالبيضاء1969حواء عبدهللا عبدالجواد فرج عبدالجواد الدرسي 173

البيضاءالجبل االخضر البيضاء1971ربح رجبعبدالحميد عمر ابوبكر الرحومي174

البيضاءالجبل االخضر1969عائشةعيسىعبدالحميد محمد محمد ابوعويشة 175
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البيضاءالجبل االخضر البيضاء1971مبروكة محمدعبدالرسول رجب عبدالشفيع البرعصي176

البيضاءالبيضاء 1956ونيسه شعيب عبدالقادر محمود عثمان البرعصي177

البيضاءالبيضاء جردس1971اميرة عبدالحميد عبدهللا بوقطيفة عثمان سعد 178

البيضاءالبيضاء 1966نعيمة سليمان عرفة عبدالكريم عزوز 179

البيضاءالبيضاء1968فاطمة عمران عزالدين المبروك محمد السعيطي180

البيضاءالجبل األخضر1971زينب خليفةعزالدين عطيه رائد الدرسي181

البيضاءالبيضاء1974نوريه عوضعلى حسين حميد الشاعري 182

البيضاءالبيضاء1969الصابره الشريفعلى فرج كريم البرعصى 183

البيضاءالجبل االخضر شحات 1969محجوبة على مختار عيسى الحاسى 184

البيضاءالبيضاء شارع جمال عبدالناصر1973فاطمة حويلعمر ابوبكر سعيد البرعصى 185

البيضاءالبيضاء1962خويره مفتاح فتحي عبدالمولي جمعه الحداد 186

البيضاءالجبل األخضر1957سعده عيادفرج حمد نوح صالح البرعصى187

البيضاءالجبل االخضر1964رابحة عمر فرج محمد عبدالرحيم ابراهيم 188

البيضاءالجبل االخضر1976عائشة محمد فرج محمد محمد جريو 189

البيضاءالبيضاء1959مبروكة محمد فوزي عطيه يوسف عبدالدائم 190

البيضاءالبيضاء1974غاليه صالح محسن عوض على عبدالسالم 191

البيضاءالبيضاء1962فوزيه السنوسىمحمد بشير حسين العروسى 192

البيضاءالبيضاء1969عائشة على محمد جاب هللا محمد عبدالجواد 193

البيضاءالجبل األخضر قندولة 1971فوزية محمد محمد يونس عيسى البرعصى 194

البيضاءالجبل األخضر1968سعده الطاهر محمود السنوسى محمد السعيطي 195

البيضاءالبيضاء 1970محبوبه  الشريفمحمود يونس محمد كريم الدرسي196

البيضاءالبيضاء1977سالمين عبدهللا موسى ادم صالح محمد 197

البيضاءالجبل االخضر1969غزاله محمد موسى قوية الطاهر محمد198

البيضاءالجبل االخضر البيضاء 1944مبروكة الهايف موسى مفتاح صالح المنفي199

البيضاءالبيضاء1969مبروكة ادريسونيس حسين ميلود عبدهللا ابوالخنه 200
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البيضاءالبيضاء1968فاطمة يوسف يوسف عطيه رمضان الدالي201

البيضاءالجبل االخضر البيضاء1967عزة عامريوسف محمد جاد المولى امبارك 202

الجفارةالجفاره 1964إمباركة المبروكخالد بشير ابوعجيلة السرار203

الجفارةالجفارة1967مبروكة محمد عادل على حسين الدعاس 204

الجفارةالجفاره 1966زهرة احمد فتحي فرج جمعه مسعود 205

الجفارةالجفاره 1968فليجة محمد فتحي محمد كعبار عبدالرحيم 206

الخمسالخمس سيلين 1970منى سالمابراهيم سعد عبدالنبي اوليطي207

الخمسالمرقب1959آمنة محمداحمد عبدهللا سليمان حموده208

الخمسالخمس بن جحا 1968عائشة فرج احمد محمود مصطفي الدويبي209

الخمسالمرقب الخمس الوادي1970مريم الساعدياسماعيل صالح مختار قناو 210

الخمسالمرقب كعام1967الباشا الفرجانيالصديق محمد الشتيوي االخضر211

الخمسالخمس سيلين 1959اعسيله محمد المبروك احمد محمد مفتاح االحول212

الخمسالمرقب زليطن1969فاطمة المهدي محمد المهدي"تشادي"213

الخمسالمرقب لبدة1967عائشة احمدامحمد سالم محمد موح 214

الخمسالمرقب1962خديجة محمدبشير سالم سعد ابوزويليمه 215

الخمسالخمس 1976فاطمة احمدبشير سعد سالن ابوظهير 216

الخمسالمرقب اوالد خليفه 1961حواء محمدجمعة محمد احمد عبدالجليل217

الخمسالمرقب لبدة 1967سليمة على رمضان فرج على الساكت 218

الخمسالخمس سيلين 1973عائشة محمد شعبان عياد مختار طحيش 219

الخمسالمرقب سيلين 1966عائشة محمد صالح عياد مختار اطحيش 220

الخمسالمرقب 1972عائشة االحيوعبدالحميد محمود مصطفي الدويبى221

الخمسالخمس 1973ام السعد مختار عبدالسالم محمد ابراهيم اوليطي 222

الخمسالمرقب 1963رقيه مصطفيعلى مصباح محمد معوال 223

الخمسالخمس سيلين 1969خيرية مختارفتحي صالح مختار على طحيش 224

الخمسالمرقب سيلين 1968ام السعد مختار فتحي محمد ابراهيم اوليطي 225
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الخمسالمرقب 1967خيرية منصورفرج صالح مختار على طحيش 226

الخمسالمرقب محلة بن جحا 1966فاطمة عبدالعالي لطفي على فرج البكوش 227

الخمسالمرقب 1963رقيه صالح محمد سعيد محمد الجنفاوي228

الخمسالمرقب الشعبية 1970فاطمة عبدالسالممحمد سليم سليمان الحداد 229

الخمسالمرقب كادوش1966فاطمة الشيبانيمحمد على محمد الدرزاوي 230

الخمسالخمس سيلين 1958فناره جمعة محمد محمد سعد سالم بدر231

الخمسالمرقب بن جحا 1965امباركة سعد مصطفي فرج على الساكت 232

الخمسالمرقب سيلين 1972مني سالمونيس سعد عبدالنبي اوليطي233

الزاويةالزاوية 1960عائشة الصغيرابراهيم ميلود سالم عبدهللا234

الزاويةالزاوية جدائم1969مبروكة علىابرهيم العربى على ابوستة 235

الزاويةالزاوية بئرسباع1965عائشة محمداحمد عمر سالم الغويل236

الزاويةالزاوية الغربية 1965عزيزة عبدالسالماحمد مولود احمد المودي237

الزاويةالزاوية الحرشة1959امنة عمرالشارف احمد ارحومه االربح 238

الزاويةالزاوية بن سباع 1961فاطمة الشاوش الطاهر مصطفي احمد عجينة 239

الزاويةالزاوية 1963آمنة محمد بشير احمد محمد الخرباش 240

الزاويةالزاوية المطرد 1970سلطانة احمدصالح عبدالسالم محمد ساسى 241

الزاويةالزاوية الحرشة 1975مريم على عبدالباسط عبدالسالم الهادي ابوعائشة 242

الزاويةالزاوية 1972عائشة منصور عبدالحفيظ الشيباني ابوالقاسم الصويعي 243
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الزاويةالزاوية الحرشة1974عائشة سالم عبدالحميد عبدهللا امحمد الخرم 245

الزاويةالزاوية بن سباع 1968ساسية علىعبدالسالم المقطوف عبدالسالم النكب246

الزاويةالزاوية الفاسى1964عائشة خليفة عبدهللا راشد على راشد 247

الزاويةالزاوية سيدي عيسى 1961يزه احمد عبدالنبي محمد عبدهللا االصقع 248

الزاويةالزاوية أبو عيسى1972مريم الهاديعبدالواحد عبدهللا يوسف احنيش249

الزاويةالزاوية 1965عائشة على على سالم مسعود ابوحربه 250
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الزاويةالزاوية الصابرية 1969تركية محمد على محمد امحمد الشباح 251

الزاويةالزاوية 1968سليمة عمار ابوعجيلة امحمد االحمر252

الزاويةالزاوية بن سباع 1959مبروكة نصرفتحي محمد على خير253
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الكفرهالكفرة 1969شريفة محمد سالم مفتاح حماد قشقش 282

الكفرهالكفره 1969دبشو وردقو فتحي اللبن محمد عبدهللا التباوي 283

المرجالمرج1964زينب عبدالمجيدابراهيم عبدالرحيم عبدالقادر العبيدي284

المرجالمرج 1966عزيزة محمودامساعد ادم سالم امراجع 285

المرجالمرج المنطقة ب1970نجية محمدخميس الفرجاني محمود المسماري286

المرجالمرج 1967سعده مصباح رجب على سعد العبيدي 287

المرجالمرج 1967رجعة صالح سعيد ابراهيم صالح العرفي 288

المرجالمرج 1965سعده مصباح عاشور على سعد عبدالرحمن العبيدي 289

المرجالمرج الشرقية 1958رويدة بن غزي على عبدهللا على بن غزي 290

المرجالمرج الشرقية 1968زهرة صالح فوزي رمضان احمد الحجازي 291

المرجالمرج شارع عمر المختار 1966مبروكة مصطفي خليل حمد العماري 292

بنغازيبنغازي 1963خديجة مختار ابراهيم احمد حمد الفاضلي 293

بنغازيبنغازي الجديدة 1969عزيزة محمد سعد ابراهيم جمعه ابراهيم الفيتوري 294

بنغازيبنغازي الجديدة 1970زينب جبريل ابراهيم حمد سلطان الفائدي 295

بنغازيفلسطيني /بنغازي1968هيفاء عمرابراهيم صالح محمد البطروخ )فلسطيني(296

بنغازيبنغازي / الليثي1958مريم سليمان ابراهيم عبدهللا عبدالسالم العرفي297

بنغازيبنغازي 1966غيثيه احمد ابراهيم فرج محمد الفطماني 298

بنغازيبنغازي 1965سعيده الفرجاني ابراهيم فرج مفتاح محمد الشكري 299

بنغازيبنغازي /الثورة الشعبية 1966سالمين النعاسابراهيم محمد احمد امهنا الفرجاني 300
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بنغازيبنغازي 1975فتحيه حسن السيدابراهيم محمد المهدي حمد الفيتوري 301

بنغازيبنغازي / حي العروبة 1967حواء الزعبية ابراهيم محمد محمد الصالبي302

بنغازيبنغازي 1966سالمة عمران ابراهيم محمد مصباح الطابوني 303

بنغازيبنغازي 1963مسعوده عبدهللا ابراهيم هارون خالد الشريف304

بنغازيبنغازي 1967سعده إبراهيمابوبكر محمد محمود الفضلي305

بنغازيبنغازي حي العروبة1965الجادة عبدالسالماحمد ابراهيم ابوشناف العقوري306

بنغازيبنغازي السلماني1967فاطمة مسعوداحمد التائب مفتاح الفيل 307

بنغازيبنغازي ابوزغبيه 1970زينب داوود احمد خليفة مفتاح الدرسى308

بنغازيبنغازي ابوهديمة1975زينب امراجعاحمد صالح ميالد البرعصى309

بنغازيبنغازي 1965فاطمة عمراحمد على عبدهللا العباني 310

بنغازيبنغازي 1964كريمه عثمان احمد فرج الغربي الفطماني 311

بنغازيبنغازي/ ارض قريش 1967جميله الساكت احمد محمد ابراهيم على العجيلي312

بنغازيبنغازي / شاهر 1970رابحة الغفار احمد محمد ابوبكر جمعه المجبري 313

بنغازيبنغازي 1967مبروكة احمد محمد احمد عبدهللا الفزاني 314

بنغازيبنغازي 1965عتيقه ضواحمد محمد مفتاح المهدوي 315

بنغازيبنغازي1964حواء محمد الشركسياحمد محمود الزواوي 316

بنغازيبنغازي 1968ام السعد محمد احمد منير خليل الطبولي 317

بنغازيبنغازي 1966حواء المجبري احمد يوسف امراجع العربي 318

بنغازيبنغازي 1955نجمه على ادريس حسن رمضان الشعافي319

بنغازيبنغازي شارع عشرين1942زاهية عبدالمجيدادريس عبدالعالى محمد ماضى320

بنغازيبنغازي/ السلماني 1963نجوي فرج ادريس عبدالهادي على احمد الغزالى 321

بنغازيبنغازي 1971زينب محمدادريس محمد ادريس البرغثي322

بنغازيبنغازي السلماني الغربي1978زينب سليماناسامة عبدالسالم صالح الحامي323

بنغازيبنغازي 1965فاطمه محمد اسماعيل عثمان محمد تربل 324

بنغازيبنغازي / حي الفاتح 1964فاطمة العالقي اشرف حسن حسين الجبالى 325
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بنغازيفلسطيني /بنغازي1973ساميه الصادق اشرف محمد عبدالحميد العفيفى )فلسطيني( 326

بنغازيبنغازي على بن ابى طالب1968حواء السنوسىالسنوسى عوض مفتاح ساطي327

بنغازيبنغازي / حي الزغبيه 1973عزيزه العبدليالسنوسى مفتاح هميل الفرجاني 328

بنغازيبنغازي 1962سلطانه سعيد الشريف امحمد امبارك الزواوي 329

بنغازيبنغازي 1972عميره الشريفالشريف سليمان سالم صنيدل 330

بنغازيبنغازي السالوي1967عزيزة جبريلالشريف عطية انويجي الحبوني 331

بنغازيبنغازي 1965تركيه محمد الشريف محمد سعد بوعمود 332

بنغازيبنغازي 1972سدينه سعدالطاهر ميالد معمر حسين 333

بنغازيبنغازي حي االنصار1970زهرة عبدهللاالمبروك الزرقاني فرج عبدالنبي334

بنغازيبنغازي1975خديجة عبدالرحمن المهدي جادهللا الدرسي 335

بنغازيبنغازي/ ارض الشريف1965مريم الفارس المهدي سليمان عبدالرازق البرغثي336

بنغازيبنغازي 1970حسنه منصور المهدي مصباح صالح البرعصى 337

بنغازيبنغازي 1963مستوره الفرجانيامبارك نصر العلوني محمد 338

بنغازيبنغازي 1968سالمة عبدالسالم امحمد صالح محمود يحي الميار339

بنغازيبنغازي السالوي1964عائشة ادم انويجي ابراهيم انويجي ارحيم 340

بنغازيبنغازي 1969أم السعد الخفيفي أكرم محمد الطاهر الخفيفى 341

بنغازيبنغازي الماجوري1968فاطمة رمضانبدر ابوبكر على القاللي342

بنغازيبنغازي1936سليمه عيادبشير سليمان سعيد الجمام343

بنغازيبنغازي 1967وريده رمضانبشير عمر بشير حموده 344

بنغازيبنغازي1963حميده بن عيسى محمد صالح جعوده 345

بنغازيبنغازي السلماني1969خيرية ابوشعالةبهجت محمد محمد الزياني 346

بنغازيبنغازي 1957عويشه احمد توفيق عوض علي عمران347

بنغازيبنغازي السلماني1966فاطمة مفتاح جبريل على مسعود الفيتوري 348

بنغازيبنغازي حي السالم 1964عائشة حسين جمال الدين حسن سليمان 349

بنغازيبنغازي 1965مبروكه علىجمال توفيق محمد الورفلي 350
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بنغازيبنغازي 1963مريم علىجمال سالم على ابوزيان 351

بنغازيبنغازي 1969زينب غازيجمال سليم سالم البيصر352

بنغازيبنغازي بوزغيبه 1971رابحة حمدجمال على على جويلي العمامي353

بنغازيبنغازي 1967شريفه جربوع جمال عوض عبدربه العبيدي 354

بنغازيبنغازي 1969وداد الكيالني جمال فرج عوض بازامه 355

بنغازيبنغازي 1961خديجة رجب جمال مفتاح حمد السنوسى 356

بنغازيبنغازي خالد بن الوليد1956حدود ميالد جمعة ابراهيم الهادي البركي 357

بنغازيبنغازي / حي المهاجرين 1970فاطمة عبدهللا جمعه غيث ميالد الفرجاني 358

بنغازيبنغازي 1970فتحيه شتوان حسام مفتاح موسى البسيكري359

بنغازيبنغازي 1971حواء على حسن المدني الشيباني السعداوي 360

بنغازيبنغازي 1968مبروكه احمد حسن محمد احمد الضراط 361

بنغازيبنغازي1974مبروكة الكوافيحمد محمد حمد الخضري362

بنغازيبنغازي1972فهيمة عبدالمنعم حمد محمدحمد المصراتي363

بنغازيبنغازي العروبة1968عائشة علىحمد هلول سعد العبار364

بنغازيبنغازي السالوي1960فتحية الصيدحمودة على حمودة المنفي365

بنغازيبنغازي1968خديجةخالد ابوراوي محمد تربل366

بنغازيبنغازي 1969ميزونه عبدالرحيم خالد احمد جادهللا الزوي 367

بنغازيبنغازي 1972مبروكه محمدخالد اكريم محمد العقيلي 368

بنغازيبنغازي الكيش 1969عائشة على خالد خليل محمد بن غلبون 369

بنغازيبنغازي 1969حواء حسين خالد سعد امحمد العبدلي 370

بنغازيبنغازي عمارات 19707000جواهر عبداللطيفخالد عبدالحميد امساعد المزوي371

بنغازيبنغازي الوحدة العربية 1962ونيسة محمدخالد عبدالرازق رمضان الترهوني372

بنغازيبنغازي1965سمية خالد عبدالمنعم على الزياني 373

بنغازيبنغازي 1965فاطمة الصيد خالد على سالم كاره الشحومي 374

بنغازيبنغازي 1971خيريه على خالد عمر موسى الجطالوي 375
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بنغازيبنغاززي / السالوي 1970الصالحة خليفه خالد محمد الجبالي المغربي376

بنغازيبنغازي ابوزغبيه 1969عزيزة على العبدليخالد مفتاح هاميل الفرجاني377

بنغازيبنغازي شارع عشرين1970جميلة مفتاح خالد مؤمن الزروق الكاديكي378

بنغازيبنغازي 1963فاطمة سعدراشد منصور بركه المسماري 379

بنغازيبنغازي 1966فاطمة يوسف رافع عوض رافع الزائدي380

بنغازيبنغازي حي العروبة1964فاطمة مصطفيرافع مفتاح عطية شامية 381

بنغازيبنغازي/البركة 1965عائشة جبريل رافع ميالد جمعه العقوري 382

بنغازيبنغازي1963هنية على رجب محمد عمر الفيتوري 383

بنغازيبنغازي 1963وداد الكيالني رشيد فرج عوض بازامه 384

بنغازيبنغازي 1969مبروكه موسيرمضان صالح حسن حسين المجبري 385

بنغازيبنغازي 1972فاطمة زايد رمضان على الحمورني العجيلي 386

بنغازيبنغازي 1967مسعوده الشيخيرمضان على فرج حسين الكرغلي387

بنغازيبنغازي 1962فاطمه محمد رمضان محمد على حمد الحنوني 388

بنغازيبنغازي 1968صابره العقوري زايد ابريك مصباح الترهوني389

بنغازيبنغازي 1971خديجه عبدالجواد سالم ادريس محمود محمد الحاسى390

بنغازيبنغازي/الماجوري 1962محضية مصباح سالم المبروك عبدربه العبيدي 391

بنغازيبنغازي 1965سالمين الدرسيسالم إبراهيم محمد عبدهللا العقيلي 392

بنغازيبنغازي شارع فلسطين1957مريم عبدالسالمسالم جمعة حسن الكاديكي 393

بنغازيبنغازي / الصابري1965فاطمة حموده سالم عبدهللا فرج اسقيطه المجبري 394

بنغازيبنغازي 1967ام العز سليمان سالم على خليفه محمد العبيدي 395

بنغازيبنغازي 1968سليمه محمد سالم على عامر الزياني 396

بنغازيبنغازي الصابري1963زكية عبدهللا سالم عمر عبدالهادي حفتر397

بنغازيبنغازي 1965فاطمة صالح سالم محمد سعد الشتيوي 398

بنغازيبنغازي السالوي 1961فاطمة محمد سالم مفتاح عمر الورفلى 399

بنغازيبنغازي/ السلماني 1959ناجيه مجبريسالم مفتاح نصر المجبري400
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بنغازيبنغازي حي الفاتح 1977لطفيه ابراهيم سامي عبدالجليل عبدالكريم الحمري 401

بنغازيبنغازي/ البركة 1964حواء العقوري سعد صالح جاب هللا العبيدي 402

بنغازيبنغازي 1964رجعه سعيد سعيد محمد حمد الفارسي 403

بنغازيبنغازي الكيش 1968نزهة صالح سليمان ابوخريص عبدالسالم الشبلي 404

بنغازيبنغازي 1959تماني عبدالرحيم سليمان الصادق محمد المسماري 405

بنغازيبنغازي 1964زمزم حسين سليمان جمعه سليمان القبائلي 406

بنغازيبنغازي 1966رابحه حسن صالح احمد حسين القذافي محمد407

بنغازيبنغازي 1970سالمه محمدصالح سالم عبدالرحمن الشراني408

بنغازيبنغازي 1969رابحه عبيدصالح سالم محمد مفتاح افقير409

بنغازيبنغازي الصابري1972حواء حسين صالح عمر صالح الشريف410

بنغازيبنغازي ابوزغيبة1975عزيزة علي العبدليصالح مفتاح هاميل الفرجاني411

بنغازيبنغازي 1960غزاله المنسىصالح يوسف سالم الذيب 412

بنغازيبنغازي 1973سالمه الصديقصبري بلقاسم فرج الفضيل الكاديكي 413

بنغازيبنغازي 1969عتيقة الفرجاني صالح سعد محمد فرج الفرجاني 414

بنغازيبنغازي ابوهديمة 1960ام شناف حميد صالح صالح عبدالرسول العبيدي 415

بنغازيبنغازي حي الفاتح 1968سعيدة عمرصالح عبداللطيف مفتاح مكراز416

بنغازيبنغازي الماجوري1972حميدة الكيالني صالح عبدهللا محمد المسماري417

بنغازيبنغازي 1969تبره محمد طارق فرج ونيس بوزغبيه 418

بنغازيبنغازي 1962مرزوقه يوسف طالب سعد عبدهللا الحاسى 419

بنغازيبنغازي 1969كلثوم خليفه عادل اسويري مصباح اسويري420

بنغازيبنغازي حي الفاتح 1971مبروكة علىعادل الصديق محمد السعيطي 421

بنغازيبنينه 1963زينب عبدالعزيز عادل المبروك رمضان على الجنزوري 422

بنغازيبنغازي حي السالم 1964خديجة خليفة عادل رجب حسن محمد الكرغلي423

بنغازيبنغازي 1971حواء جمعه عادل صالح على امحمد العماري 424

بنغازيبنغازي 1967عائشة ابوخطوة عادل عبدالرسول عبدهللا يوسف425
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بنغازيبنغازي / حي االنصار1970رابحه جبريل عادل عبدالمجيد عبدهللا العبيدي 426

بنغازيبنغازي 1967عائشة عبدهللا عادل محمد إبراهيم بلعم 427

بنغازيبنغازي 1970عائشه هشام عادل محمد صالح الوافي 428

بنغازيبنغازي 1966سالمة عارف بدر قبيلي الكاديكي 429

بنغازيبنغازي 1968فاطمة عبدالعاليعارف على جابر المجبري430

بنغازيبنغازي 1973سالمه محمد علىعاشور سالم عبدالرحمن الكرغلي 431

بنغازيبنغازي 1968فاطمة الغنايعباس على عالق الطبولي 432

بنغازيبنغازي /البركة 1963مبروكة خليل عبدالجليل ابراهيم عبدالحفيظ ماضى433

بنغازيبنغازي 1967كليله محمد عبدالحكيم مسعود العماري 434

بنغازيبنغازي 1964عائشه المرغنيعبدالحكيم موسى ابراهيم البرغثي435

بنغازيبنغازي 1969كريمه توميةعبدالحميد سعيد عبدالوهاب نجم 436

بنغازيبنغازي 1965فاطمة علىعبدالحميد على محمد الجهاني 437

بنغازيبنغازي / الليثى1970كاملة عبدهللاعبدالحميد عمر على العمامي438

بنغازيبنغازي 1971مبروكه علىعبدالرازق عبدالسالم عبدالرازق المجبري439

بنغازيبنغازي حي الوحيشى 1974سالمة محمدعبدالسالم سالم عبدالرحمن الكرغلي 440

بنغازيبنغازي 1966مسعودة عبدالسالم ميلود سلطان عبدهللا441

بنغازيبنغازي1961مرفوعه عبدالعاطي محمود عبدالعاطي البرغثى442

بنغازيبنغازي 1971مفيدة على عبدالعال ادريس موسى الشهيبى 443

بنغازيبنغازي 1968خديحه عبدالرحمن عبدالعزيز عمر عقيله الدينالى444

بنغازيبنغازي الحدائق 1959امساعد عبدهللا عبدالعزيز محمود محمد الدرسي445

بنغازيبنغازي 1959ناجية عبدالعزيز مفتاح ابراهيم الترهوني446

بنغازيبنغازي 1969امباركه خميسعبدالعظيم صالح حسن خليفه 447

بنغازيبنغازي السلماني1966فاطمة رجبعبدالكريم احمد محمد زوبي 448

بنغازيبنغازي 1964عتيبه فرج رمضانعبدالكريم عبدالهادي الغزالى 449

بنغازيبنغازي 1971مقبولة فرج عبداللطيف عبدالمقصود حسن الحوتي450
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بنغازيبنغازي 1967رجعه عمرعبدهللا بشير محمد بن سعود451

بنغازيبنغازي 1974رابحه خميس عبدهللا خميس عبدالسالم الزالوي 452

بنغازيبنغازي حي العروبة 1963شريفة عبدهللا عبدهللا سعد عبدهللا الشبلي453

بنغازيبنغازي حي السالم 1964عائشة محمدعبدهللا سعيد سالم بن صويد454

بنغازيبنغازي 1952فاطمة عبدالسالم عبدالمولى احمد منصور الدالي455

بنغازيبنغازي 1968صالحه هارون عبدالواحد ونيس صالح اسويرى 456

بنغازيبنغازي 1970تعوضه عبدالعالى عبدالوهاب عبدالجليل موسى يوسف 457

بنغازيبنغازي 1968هنيه عوض عبدهلل عبدالحميد صالح البرعصي458

بنغازيبنغازي 1966مبروكه هديه عثمان بشير عبدالهادي الوداني 459

بنغازيبنغازي السلماني1969حواء العربيعزالدين احمد عمران ابو عزه460

بنغازيبنغازي 1969مريم الطبوليعلى الصديق المبروك الطبولى الورفلي461

بنغازيبنغازي 1961سالمه عبدهللا على امبارك محمد الزنتاني 462

بنغازيبنغازي 1969كريمه الزويعلى امراجع محمد شقلوف العريبى 463

بنغازيبنغازي 1964خديجه يونس على خليفه محمد الورفلي464

بنغازيبنغازي 1961عائشة عبدالسالمعلى رجب محمد كشك465

بنغازيبنغازي 1971السيدة عبدالفتاح على رمضان الخبولي 466

بنغازيبنغازي حي الفاتح 1970خديجة بشير على سعد مفتاح العقوري467

بنغازيبنغازي 1967رجعه عبدالجليلعلى عبدالرحمن محمد عبدالرحمن نتفه 468

بنغازيبنغازي 1977عزيزه علىعلى عبدالوهاب فرج ابوجناح 469

بنغازيبنغازي1973نجيه محمدعلى محمد اعبيده بن غشير470

بنغازيبنغازي 1964غاليه المقروسعلى محمد سليمان القبائلي471

بنغازيبنغازي 1969ضويبه ابراهيمعلى محمد محمود البرعصي472

بنغازيبنغازي 1962سامية جبريلعلى محمد منصور على بعيو 473

بنغازيبنغازي 1963فاطمه مفتاح على مفتاح الطائع الساحلى 474

بنغازيبنغازي 1960السيده محمدعلى هارون موسى الشهيبى 475
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بنغازيبنغازي 1965سعاد علىعمر رمضان محمد احمد ادبيبه 476

بنغازيبنغازي 1968فاطمه السنوسى عمر على ابراهيم بلعم 477

بنغازيبنغازي 1968ثريا سعدعمر محمد عمر عبدالرحمن ابوشعالة 478

بنغازيبنغازي/ارض الشريف1965آمنة عبدالسالم عمران عبدالسالم سالم الشيخي 479

بنغازيبنغازي الفويهات 1966كريمة السنوسى عوض ابوبكر عيسى ابوحرارة 480

بنغازيبنغازي البركة 1970مريم على عوض رجب ابراهيم ابوشاقور 481

بنغازيبنغازي 1968رقيه فرج عوض على يوسف المدني482

بنغازيبنغازي 1962زينب عوض عوض فرحات عبدهللا العبيدي 483

بنغازيبنغازي شارع جمال عبدالناصر1968ناجية محمد عوض محمد عوض العوامي 484

بنغازيبنغازي 1963رابحه على عيسى سعد عمران العربى 485

بنغازيبنغازي 1968مسعوده سعدعيسى عامر محمد عيسى سليمان 486

بنغازيبنغازي 1970لطيفه الشيباني عيسى عمران اسماعيل التركي 487

بنغازيبنغازي 1972تجديده محمد فتح هللا عبدالسالم عطيه الفرجاني 488

بنغازيبنغازي /العروبة 1969فاطمة بوشناف فتحي الفيتوري مفتاح احمد 489

بنغازيبنغازي ابوهديمة 1968عليه يونس فتحي امراجع عبدالعالى العقوري 490

بنغازيبنغازي 1969سليمه احمدفتحي على عامر رمضان الزياني 491

بنغازيبنغازي 1973غاليه حمد خليل فتحي على عبدالفتاح شقيفه 492

بنغازيبنغازي حي الفاتح 1971مبروكة صالح فتحي عيسى المبروك القطعاني493

بنغازيبنغازي 1971غالية محمد فتحي مصباح المهدي العربي 494

بنغازيبنغازي 1967آمنة ابراهيم فرج احمد فرج الوحيشى 495

بنغازيبنغازي 1969فاطمة سعدفرج اسعد منصور الشاعري 496

بنغازيبنغازي 1967سالمه يوسففرج الساكر عبدالحميد العبار 497

بنغازيبنغازي 1963مريم مصباحفرج على صالح العمامي 498

بنغازيبنغازي 1964آمنة على فرج على عبدالسالم احتيوش 499

بنغازيبنغازي 1967سالمه احمدفرج محمد محمد الجهاني 500
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بنغازيبنغازي 1968ربيعه محمد فرج ميالد حمد سعد العمامي 501

بنغازيبنغازي 1969ام الخيرفرج يوسف ابراهيم ابوعمود 502

بنغازيبنغازي 1967خديجه طالب فوزي على عبدالسالم الدالي503

بنغازيفلسطيني /بنغازي1974نجمه محمد فؤاد محمود عيسى ورد )فلسطيني( 504

بنغازيبنغازي 1966هنيه الطيره كمال محمد مادي السالك 505

بنغازيبنغازي شارع عشرين1969غير متوفرمازن يوسف حسن فرحات )اردني(506

بنغازيبنغازي / حي العروبة 1960زهرة محمد محمد ابراهيم المهدي المجبري507

بنغازيبنغازي الليثي1972اوريدة مختار محمد ابراهيم محمد المسالتي 508

بنغازيبنغازي عمارات 19587000فاطمة سليمان محمد ابوهديمة خالد العبدلي 509

بنغازيبنغازي / حي الفاتح 1958فاطمة الجالي محمد الصادق ابوبكر عبدهللا الفيتوري 510

بنغازيبنغازي /السالوي 1965سليمة العقوري محمد المهدي ميالد هويدي الفيتوري 511

بنغازيبنغازي 1963مبروكه المبروك محمد بنور عبدالكريم عطيه المهشهش 512

بنغازيبنغازي 1965مريم بلقاسم محمد جمعه سويدان شقلوف 513

بنغازيبنغازي الليثي1976تركية سالم محمد رزق هللا العربي الضحاوي 514

بنغازيبنغازي الفويهات 1969سعاد على محمد رمضان محمد دبيبه 515

بنغازيبنغازي / السلماني 1962مرزوقة الشاعري محمد سعد عبدالسالم الشاعري 516

بنغازيبنغازي 1968رجعه سويحليمحمد شعيب ابوالقاسم الحاسى 517

بنغازيبنغازي 1971مبروكه حسن محمد طالب يونس الدرسى 518

بنغازيجزائري / بنغازي 1973عائشة محمد محمد طاهر عجال )جزائري(519

بنغازيبنغازي 1972غاليه دويبى محمد عبدالرحمن عمر اشتيوي 520

بنغازيبنغازي 1968فريده عبدهللا محمد عبدالسالم سليمان كويدر521

بنغازيبنغازي 1972آمنة على محمد عبدهللا حمد الشريف الزليطني 522

بنغازيبنغازي / 2مارس1968فتحيه محمد محمد على عاشور الورفلي 523

بنغازيبنغازي 1960فاطمة محمد على محمد البكوش 524

بنغازيبنغازي حي العروبة 1967سعاد الشعافيمحمد على محمد الشعافي525
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بنغازيبنغازي 1971فاطمة الفالح محمد عوض عبدهللا العوامي 526

بنغازيبنغازي 1969عائشة على محمد عوض منصور المجبري 527

بنغازيبنغازي 1954عائشةمحمد عيسى المهدي الصبار 528

بنغازيبنغازي 1965فاطمة عبدهللا  محمد فرج على العرفي 529

بنغازيبنغازي 1967عقيله ضو محمد مصباح محمد عبدهللا العمامي530

بنغازيبنغازي 1966نوريه عبدهللا محمد مصطفي كعال كلفه 531

بنغازيبنغازي / الكيش 1967مبروكة الفرجاني محمد مفتاح ابراهيم الفرجاني 532

بنغازيبنغازي 1955ام السعد محمد محمد يوسف جادهللا المشيطي 533

بنغازيبنغازي 1965هنيه محمود حسين محمد القداري 534

بنغازيبنغازي 1965فضيله مفتاح محمود محمد صالح عبدالكريم الحاسى 535

بنغازيبنغازي 1965مريم محمد مرعي احمد عبيد المشاي 536

بنغازيبنغازي 1964امينه محمود مرعي احمد على الشاعري 537

بنغازيبنغازي 1969رقيه محمد مرعي محمد امحمد امطير الفرجاني 538

بنغازيبنغازي 1973مبروكه عمارمرعي منصور سالم الزليطني 539

بنغازيبنغازي 1968مريم علىمسعود سالم على عبدالسالم 540

بنغازيبنغازي 1965شريفة الشافعي مسعود سعد محمد البرغثي541

بنغازيبنغازي الفويهات 1933فاطمة محمد مصطفي على محمد الجهاني 543

بنغازيبنغازي ارض قريش1966ام الهناء على مصطفي على محمد الجهاني 542

بنغازيبنغازي الكيش 1957غاليه محمد مصطفي محمد على الشريف544

بنغازيبنغازي 1967مهره بلعيد مفتاح جمعه خليفه الورفلي 545

بنغازيبنغازي 1966رابحه محمد مفتاح ميالد حمد سعد العمامي 546

بنغازيبنغازي/ابوهديمة 1969حليمه العريبى منير القذافي خليل العريبى 547

بنغازيبنغازي 1968نواره عبدالموليمنير محمد حسن الشركسي548

بنغازيبنغازي 1966سالمة حسن موسى احمد عمر العبار 549

بنغازيبنغازي 1965فاطمة ميالد على حمد العريفي 550
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بنغازيبنغازي 1964سدينه صالح ميلود احمد حسين بشاشه 551

بنغازيبنغازي حي االنصار1973سالمة على ناجي سالم عقيله الفارسي552

بنغازيبنغازي 1962مرفوعه مفتاح ناجي محمود عبدالعاطي البرغثي 553

بنغازيبنغازي / الفويهات 1969خديجة األوجلي ناصر رجب عبدالقادر الهوني 554

بنغازيبنغازي 1969فاطمة ناصر عبدالعاطي آدم العبيدي 555

بنغازيبنغازي 1967سالمة محمد ناصر محمد فرج العلواني 556

بنغازيبنغازي / الصابري1965سليمة محمد نبيل على فرج الجهاني557

بنغازيبنغازي 7 اكتوبر 1962حليمة مفتاح نجيب القذافي خليفه العربي 558

بنغازيبنغازي 1967حواء الشركسينصر سليمان سلطان المغربي 559

بنغازيبنغازي 1978فاطمة نور محمد ابراهيم العمامي560

بنغازيبنغازي الفويهات 1966فاطمة مفتاح نورالدين على سالم كاره الشحومي 561

بنغازيبنغازي 1974عائشة الشبلي نوري الطاهر خلف هللا الترهوني 562

بنغازيبنغازي 1948غزاله عبدالحفيظ نوري محمد على الوداني563

بنغازيبنغازي1971فجريه نوري ونيس منصور صالح الرملي564

بنغازيبنغازي 1973فاطمة العرفيوليد علي محمد العقيلي 565

بنغازيبنغازي 1964فاطمة الفيتوري ونيس خليفه القذافي العريبى 566

بنغازيبنغازي 1968خديجه احمد ونيس مصطفي على المصراتي 567

بنغازيبنغازي / السالوي 1962خديجه عبدالجواد يوسف ادريس محمود الحاسى 568

بنغازيبنغازي 1967مقبوله موسي يوسف سعيد حسن الدرسي569

بنغازيبنغازي 1965صالحه عثمان يوسف عبدالجواد محمد الزنتاني 570

بنغازيبنغازي / السلماني 1971غيتة حمد يوسف فرج محمد الفطماني 571

بنغازيبنغازي 1968خديجه محمديوسف محمد محمد الساحلي572

بنغازيبنغازي / السالوي 1970خميسة عبدالمجيد يونس سليمان يونس الشهيبى 573

بنغازيبنغازي 1966صالحة عبدهللا يونس صالح المهدي احمد الغرياني 574

بني وليدبني وليد1963ربيعة فرجعبدالحميد الجيالني محمد الداقل 575
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بني وليدبني وليد سوف الجين1969الشوق محمدعالق احمد محجوب السنوسي576

بني وليدبني وليد الفطمان1971مبروكه مفتاحعلي خليل مسعود الفطماني577

بني وليدبنى وليد ابوعمود 1960عالية فرجفوزي عبدالجليل خليفة ابوقادومة 578

بني وليدبني وليد1965امساعدة ونيس محمد عبدالقادر عبدالهادي عبدالمولى 579

ترهونةترهونة العلوص1965تومية الفيتوري سالم ميالد ابوسعده 580

ترهونةترهونة سيدي الصيد1969سليمة عليعلي الصيد علي بشير581

ترهونةترهونة شارع سلطان 1962بحرية عمارلمبروك بشير محمد سلطان582

ترهونةترهونة 1968زايده محمد مسعود محمد حسين العجمي 583

ترهونةترهونة المركز 1971فاطمة محمد مصطفي عبدهللا خليفه الشفتري 584

جالوالواحات جالو1976تهانيابوشناف يوسف ابوشناف585

جالوجالو 1968امباركة عبدالرحمن محمود صالح فالح محمد ابوشيبه 586

درنهمصري / درنة 1968فاطمة عبدهللا ابراهيم امحمد عبداللطيف ابراهيم )مصري(587

درنهدرنة 1967سالمة رجب احمد ابراهيم شحات شليمبو 588

درنهدرنة 1969تجديده احمد عبدهللا آدم المنصوري589

درنهدرنة 1967عجيه امبارك احمد موسى المبروك العوكل 590

درنهدرنة 1942عطيات ادريس محمد مرسال على 591

درنهدرنة 1969نورية عايداشرف سالم فركاش المسماري592

درنهدرنة 1970مراده المبروك اشرف عوض عبدهللا الحبوني 593

درنهدرنة الساحل الشرقي1973مجية عبدالسيداشرف ونيس فرج قصار594

درنهدرنة 1974ياسمينه اكرم عبدهللا العايش 595

درنهدرنة 1966وريدة القاضيالصديق فتح هللا حسن الطشاني 596

درنهدرنة 1961ناجيه السنوسى المبروك حمد عبدالجليل الهنيد 597

درنهدرنة 1962رجعه المبروك محمد سليمان المبروك 598

درنهدرنة 1967سالمة امراجع المهدي البراني سالم دربي 599

درنهدرنة الساحل الشرقي1973خضراء عفيف ايهاب محمد غريبيل العبيدي 600
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درنهدرنة 1968رجعه جبريل توفيق جمعه امراجع عبدالقادر 601

درنهدرنة1970فوزية خليفه تيسير حسن جمعه المغربي 602

درنهدرنة 1964فاطمة الصابرجالل عبدالحميد الجامعي 603

درنهدرنة 1964رجعة عبدالكريم حاكم الساعدي خيرهللا زيدان604

درنهدرنة 1971حواء على حسن خليفة صالح الشكري 605

درنهدرنة 1964وريده مصطفيحسن فتح هللا حسن الطشاني 606

درنهدرنة المركز1962سليمة عبدالرحمن حسين فتح هللا حسين الكواش 607

درنهدرنة 1975هالة حسن خالد خليفه ابراهيم الجازوي 608

درنهدرنة 1972سالمة خالد رجب ابراهيم اقبيلي609

درنهدرنة 1968كوثر محمود خالد عبدهللا على النويصري610

درنهدرنة 1967غاليه حويل خالد على ارحومة كروش611

درنهدرنة الجبيلة 1963اخويرة حسنخميس عبدالعالي صالح الجبيهي 612

درنهدرنة 1968حواء عبدهللا رافع ابراهيم محمد ضيف هللا 613

درنهدرنة 1967تفاحه عبدالخالق زكريا منصور على المكاوي 614

درنهدرنة 1969تركيه سليمان سالم عبدهللا محمد المقصبي 615

درنهدرنة باب طبرق 1971نعيمة الشيخ سالم على سالم اسماعيل 616

درنهدرنة 1970مرضيه بوبكرسمير فرج خليل كروش 617

درنهدرنة 1950مبروكة ميالد شحات عبدالسالم محمد الحصادي618

درنهدرنة 1966سالمة عبدالكريم صالح حسن صالح بوغوله 619

درنهدرنة الساحل الشرقي1969راجعه صالح صالح خيرهللا المرضي الشلوي 620

درنهدرنة 1971سكينة عوض صبري المبروك خليل محمد الحداد 621

درنهدرنة 1971عزة ابوحومة صالح رمضان مفتاح االطرش 622

درنهدرنة ابومنصور1965فايزة اجويدي صالح عبدالرازق سالم الشاعري 623

درنهدرنة 1969سعاد محمودصالح فتح هللا صالح ابوخشيم 624

درنهدرنة الساحل الشرقي1973حميدة خليفهطارق على محمد خليل المقصبى625
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درنهدرنة 1964سالمة عبدهللا عادل حسين على القاضي626

درنهدرنة باب شيحة 1967زهرة بشير عادل عيىسي احمد ابوالعروق 627

درنهدرنة 1971وريده مصطفيعادل فتح هللا حسن الطشاني628

درنهدرنة رافع االنصاري1965سالمة حمد عادل مصطفي عبدالعزيز الطرابلسى 629

درنهدرنة الساحل الشرقي1962دواء محمدعبدالباسط المشري االمين العالم 630

درنهدرنة باب طبرق 1962غاليه محمد عبدالباسط رمضان على بن تركيه 631

درنهدرنة الساحل الشرقي1973ثريا الصالحينعبدالباسط عبدهللا عبدالكريم الشاعري 632

درنهدرنة باب شيحة 1969فاطمة عطيهعبدالجواد محمود على الشيشين633

درنهدرنة رأس الهالل 1965صالحه محمد عبدالرازق عبداللطيف محمود السحفاق 634

درنهدرنة 1974سدينه سعيد عبدالرزاق سالمة محمد عبدهللا الشاعري 635

درنهدرنة 1957عائشة على عبدالرؤوف سالم ابراهيم هويدي 636

درنهدرنة شارع عمر بن الخطاب1966مرضيه محمدعبدالستار رمضان على االعيرج 637

درنهدرنة 1966فاطمة عبدهللا عبدالسالم سعد محمد االوجلي 638

درنهدرنة 1968فتحية عبدالرحيم عبدالسالم على فرج الشيخ 639

درنهدرنة 1962مرضية حسن عبدالسالم فرج عبدهللا الشاعري 640

درنهدرنة 1966مبروكة سعد عبدالفتاح فرج حسين الكوافي641

درنهدرنة 1969ثريا الصالحينعبدالكريم  عبدهللا عبدالكريم الشاعري  642

درنهدرنة 1961نوريه محمود عبدهللا عبدالحميد جبريل الورفلي643

درنهسوداني / درنة 1958حفصه على عبدالماجد ابوبكر الكرار محمد )سوداني(644

درنهدرنة 1950سالمين السنوسى عبدالمنعم الزبير بغداد جبريل645

درنهدرنة 1964زينه موسىعبدالمنعم عبدالحميد بوهبوب االشهب646

درنهدرنة 1964فتحيه ابراهيم عبدالناصر منصور بلعيد الخرام 647

درنهدرنة 1969مغليه فرج عصام سالم ابراهيم هويدي 648

درنهدرنة 1964مبروكة محمدعلى جادهللا حمد المنصوري 649

درنهدرنة 1969آمنة على على عاشور ابراهيم ابوجلدين 650
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درنهدرنة 1980رابحة عبدالسالمعلى عبدالعزيز على النف 651

درنهدرنة 1964صالحه الغرياني على عبدهللا عبدهللا الحاسى 652

درنهدرنة 1976سليمة العوامي على عبدالواحد فرج بوهالله 653

درنهدرنة 1971عائشة المبروك على عمر على الزروق الزاوي 654

درنهدرنة 1962فاطمة حمد على عمر على الشاعري655

درنهتونسى/ درنة 1966نفيسه على عمر محمد عمر سعيد  التونسى )تونسي(656

درنهدرنة 1965سالمة على فتح هللا عبدالسالم عبدهللا صداقه 657

درنهدرنة 1967فضيله سعد فتحي جاب هللا رزق الترهوني 658

درنهدرنة باب شيحا1971نجية عبدالقادرفتحي عبدالرازق جبريل محمد659

درنهدرنة 1965مسعوده المنصوريفتحي عبدالرازق سعد المنصوري 660

درنهدرنة باب شيحا 1959حواء البوزيدي فتحي محمد المرضى الشلوي 661

درنهدرنة 1965مبروكة يوسف فرجمحمد على العوكلي 662

درنهدرنة 1968غزالة فهيم ابراهيم ارحومة كروش663

درنهدرنة 1974فاطمة احميده فهيم فتح هللا فرج الجدائمي 664

درنهدرنة 1970فاطمة سعد فهيم مصطفي على بن حماد 665

درنهدرنة 1969سالمة عبدالسالم فؤاد عمر احميدة القزيرى 666

درنهدرنة راس الهالل 1965نورية عايد كمال سالم الشريف فركاش 667

درنهدرنة 1967حواء عبدهللا محمد ابراهيم محمد ضيف هللا 668

درنهدرنة 1973حواء محمد على محمد فرج مفتاح الشريدي 669

درنهدرنة الساحل الشرقي1963مستورة حمد محمد فرج مفتاح العقيلي 670

درنهدرنه1953محبوبه مفتاح مفتاح جويده محمد العزوزي 671

درنهدرنة 1969رابحه محمد مفتاح محمد عبدربه الغيثي672

درنهدرنة 1972سالم امراجع منعم محمد عبدالرسول المنفي 673

درنهدرنة الفتائح 1975عزيزة بكري موسى العالم المزيني 674

درنهفلسطيني /درنة 1959حميده اسماعيل موسى محمد احمد عصفور )فلسطيني(675
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درنهدرنة 1971سليمة على نوري سليمان سليم الجيباني 676

درنهدرنة رافع االنصاري1976مديحة عبداللطيفنوري فرج نوري بن فايد 677

درنهدرنة 1971آمال عبداللطيف وليد سالم عبدالقادر سويسى 678

درنهدرنة 1976عزيزه عقيله وليد محمد على االعيرج 679

درنهدرنة 1969ونيسة ونيس عبدالقادر عبد الكريم محفوظ 680

درنهدرنة باب شيحا1964مبروكة حسن يوسف رمضان صالح ابوسنينه 681

درنهدرنة 1966غزالة فرج يوسف عبدالرحمن خريبيش االجهر 682

درنهدرنة 1966رجعه القطعانييوسف عبدهللا عبدالحميد الحبوشى 683

درنهدرنة 1966حليمه فرج يوسف محمد على زائد 684

درنهدرنة الفتائح 1973عزيزة بكري يونس العالم المزيني 685

درنهدرنة 1963منسامي فرج يونس رمضان الشاعري 686

زوارهالنقاط زواره 1971رقيه خليفةالهادي مسعود مسعود العمراني 687

زوارهالنقاط الخمس 1966تركيه عبدهللاخالد امبارك على العجيلي688

زوارهالنقاط زوارة محله الساحل1968ام كلثوم علىرضوان عبدالرحمن مسعود العمراني689

زوارهالنقاط الخمس زواره 1967فاطمة يخلف شكري خليفه رمضان قرقاب 690

زوارهالنقاط الخمس 1960فائزة المدير محمد على بلقاسم عبيده 691

سبهاسبها المنشية 1965صالحة الصغيراحميده بشير حسين التباوي 692

سبهاسبها1977السيدة خطابالفيتوري حمدي عبدالسالم سعد693

سبهاسبها المنشية1971امباركة المهدي المهدي عبدالسالم القذافي منصور694

سبهاسبها المنشية1965خديجة علىحسن على السنوسى الماجري 695

سبهاسبها القطرون 1963فاطمة الطيبحسن محمد عموره القطراني696

سبهاسبها القرضابية 1967خديجة عبدالقادرعبدالقادر الفتيوري الصالحين 697

سبهاسبها1967مسعوده مسعودعثمان عمر محمد زايد البركي698

سبهاسبها1966سلطانة المهدي على عبدالجليل القذافة منصور 699

سبهاسبها المهدية 1966فاطمة ميالد على محمد سالم محمد الفقي 700
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سبهاسبها الوحدة العربية 1967سليمة عمر محمد عثمان رحيل الورفلي701

سبهاسبها1967مبروكة عبدهللا محمد على محمد ابوشناف الحجازي 702

سبهاسبها 1968سالمة محمد محمد يونس ابوعيسي  جاب هللا 703

سبهاسبها1968كريمة منصور محمد تامر ابراهيم 704

سبهاسبها القرضة1951كلثوم محمد منير محمد احمد سوادين 705

صبراتهصبراته 1964مريم احمد ابوالقاسم المبروك محمد الدباشى 706

صبراتهصبراته 1957الشعالء فضل المهدي على خليفة القمودي707

صبراتهصبراته 1963مريم المنتصرالهادي المبروك احمد الدباشى 708

صبراتهصبراته محلة الوادي1969سعيدة عبدهللا امبارك محمد مسعود قريرة 709

صبراتهصبراتة راس الديوان1952امباركة سعيد بشير الهادي محمد الطيب710

صبراتهصبراته 1969رقيه عمرخالد سالم حسين بالعو 711

صبراتهصبراته راس الديوان 1971فاطمة فرج خيري محمد على جلول 712

صبراتهصبراته 1955مبروكة ابوبكر شكري على عبدهللا الخطابي713

صبراتهصبراته 1965رقيه محمدعاطف محمد ابوالفراح 714

صبراتهصبراته 1962فجره عمارعبدالحكيم رمضان محمد نصر715

صبراتهصبراته 1966فاطمة صوله عبدالسالم خليفة الدوادي ذياب 716

صبراتهصبراته1967مريم المنتصرعلي المبروك احمد الدباشي717

صبراتهصبراته راس الديوان 1964محظية على فتحي خليفة سالم الوحيشى 718

صبراتهصبراته 1958زهرة على مختار المنتصر محمد كرير719

صبراتهصبراته 1966طائله مفتاح سلومه عبدالسالم الفيتوري 720

صبراتهصبراته 1968ربح حسين منصور على الشيباني العالقي721

صرمانصرمان عطاف1959فجرة محمدجمعه محمد الصويعي سالم الصويعي 722

طبرقطبرق1967ربح المحجوب ادريس صالح محمد الحبوني 723

طبرقطبرق شعبية الجيش1974غزالة مطيرالمبروك خليل عبدالرازق ابوشلفة 724

طبرقطبرق1970زينب حسنرضا محمد مرسال جعودة 725
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طبرقطبرق1964مبروكة رحيلسالم عبدهللا امنيسى المنفي726

طبرقطبرق المنارة 1965باهية ضيف هللا صالح ادريس عبدالقادر الجراي 727

طبرقطبرق1967غزالة مطيرعبدالصادق خليل عبدالرازق ابوشلفه 728

طبرقطبرق كمبوت 1969غنيه فرج ميكائيل عبدالفضيل الجبوسى 729

طبرقطبرق 1967صبحية نصيبنصرالدين الصالحين عبدالسالم دامير 730

طرابلسطرابلس1966فاطمة ابوعرقوب ابراهيم حسن العيساوي ابورجعه 731

طرابلسطرابلس زاوية الدهماني1966نورية الشعاب ابراهيم عبداللطيف يوسف احمد732

طرابلسطرابلس الهضبة الخضراء1968خديجة محمدابراهيم عبدهللا حسين امحمد733

طرابلسطرابلس قرية الحداد 1969آمنة بلقاسم ابراهيم عبدهللا سالم الككلى 734

طرابلسطرابلس1964الزادمة ابراهيم على احمد امبارك 735

طرابلسطرابلس الهانى1969عائشة السنوسى ابراهيم على الطاهر المجبري736

طرابلسطرابلس1969مهرية احمد ابراهيم محمد العكرمي الصويعي 737

طرابلسطرابلس الحشان 1966عائشة رمضان ابراهيم مخلوف عاشور فرحات المرغني 738

طرابلسطرابلس1968فاطمة احمد ابوالقاسم عمر احمد ابوضاوية 739

طرابلسطرابلس1969فاطمة بلقاسم ابوالقاسم محمد حسين الزاوي 740

طرابلسطرابلس1967مبروكة على ابوالليل على عبدهللا الزعيتري 741

طرابلسطرابلس حي الوحدة1969خديجة عبدهللاابوبكر احمد على الناكوع742

طرابلسطرابلس سوق الجمعة1961نجمية محمودابوبكر خليفة محمد القريو743

طرابلسطرابلس غوط الشعال1970فاطمة محمدابوبكر صالح عبدالسالم الزنتاني744

طرابلسطرابلس1963مني ابوراوي ابوشعفة محمد النفيش 745

طرابلسطرابلس قرجي 1969فجريه مسعود ابوزيد خليفه عمر الهمالي 746

طرابلسطرابلس باب بن غشير1965عائشة منصورابوصاع عاشور سالم االحجل747

طرابلسطرابلس1967جميله على احمد سعد مسعود سعد 748

طرابلسطرابلس سوق الجمعة1963مبروكة الثيراحمد عمر مفتاح حسن749

طرابلسطرابلس ابوسليم 1973سليمة مصباح احمد محمد ابراهيم الحداد750
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طرابلسطرابلس1965حليمه الحراري احمد محمد المبروك المسكاوي 751

طرابلسطرابلس1971حلومة العاقل احمد محمد على المزعفر 752

طرابلسطرابلس عين زاره 1971عائشة شهوب احمد معتوق جابر النعمي 753

طرابلسطرابلس الشارع الغربي1953عائشة محمداحمد مفتاح المليان الحراري754

طرابلستاجوراء1968زهره خليلاسامة عبدالحفيظ عبدالرحمن النعاس755

طرابلسطرابلس النوفليين1966مني مفتاح اسماعيل عمر عبدالسالم ابوراوي 756

طرابلسطرابلس1960غير متوفراالخضر الساعدي االخضر )جزائري(757

طرابلسطرابلس 2 مارس1962صالحة محمدالجيالني على صالح الضبع758

طرابلسطرابلس ابوسليم 1962الزينه العنابيالحبيب صالح التايب على التايب 759

طرابلسطرابلس1960دليله على الحبيب نصر مفتاح معيوف 760

طرابلسطرابلس الحشان1959سالمة محمدالزرقاني ميالد محمد الطبيب761

طرابلسطرابلس الدريبي1975فاطمة سالم الصادق البغدادي حميده الشبلي 762

طرابلسطرابلس1959فاطمة احمد الصادق على ضو الشريف763

طرابلسطرابلس الدريبي1966مريم الكونيالصادق عمر عبدالسالم القشطي764

طرابلسطرابلس1964سليمة ابراهيم الصديق صالح منصور البلعزي 765

طرابلسطرابلس الهضبة 1969خديجة محمدالصديق على حسين الصفار766

طرابلسجنزور الشرقية1971ضاوية المبروكالطاهر عبدالسالم محمد الفاير767

طرابلسطرابلس غوط الشعال1942عائشة العموري الطاهر محمد البوسيفي امحمد على 768

طرابلسطرابلس باب بن غشير1963خاتمة عبدالسالمالطاهر محمد امحمد موسى السيليني 769

طرابلسطرابلس حي األكواخ 1965حبيبه السوداني الطاهر محمد خليفه ابوصاع 770

طرابلسطرابلس الدريبي1971فاطمة الطاهرالطاهر مفتاح احمد الشروندي771

طرابلسطرابلس قرجي 1962امباركه محمد العجيلي السني قسوط الرياني 772

طرابلسطرابلس حي اآلثار1966المبروكة احمد الفيتوري الهادي الفيتوري حواص 773

طرابلسطرابلس قرقارش1973فجرية الجربيالمثني عبدالسالم محمد جويلي774

طرابلسطرابلس الراية الخضراء1962سالمة حسنالمنجي خليفة مصباح عبدهللا حزيوير775
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طرابلسطرابلس الهضبة 1961عائشة امحمد المنجي فرج سعدهللا الرقيعي 776

طرابلسطرابلس1966مني امحمد المهدي سالم المهدي ابوبريق 777

طرابلسطرابلس طريق السور1961صالحة عمرالمهدي مليود بلعيد االسود778

طرابلسطرابلس المسيرة الكبري عمارة رقم 195913خيرية بشير المليانالنعمان محي الدين محمد السوكني779

طرابلسطرابلس1962سالمة سالم الهادي ابوزريبه على ابوحمه 780

طرابلسطرابلس1954فاطمة محمد الهادي احمد الهادي رمضان 781

طرابلسطرابلس ابوسليم 1964مبروكة عمرالهادي العكرمي سالمة ابوستة 782

طرابلسطرابلس الدريبي1970ريم احمدالهادي محمد احمد الهالك783

طرابلسطرابلس الهضبة 1938فاطمة الزيتوني الهادي محمد صالح ابومطيرق 784

طرابلسطرابلس غوط الشعال1964غاليه عبدالجليل الهادي نصر البكوش 785

طرابلسطرابلس1963فاطمة الهدار عبدالسالم المهدي 786

طرابلسطرابلس الدريبي1968عائشة على امحمد اعظيم خليفه المبروك 787

طرابلسطرابلس ابوسليم 1966خديجة محمدامحمد سالم سعيد ابوشعالة788

طرابلسطرابلس1954مقبولة على إسماعيل الهادي احمد عبدالكريم 789

طرابلسطرابلس1972مبروكة شنبش أكرم سعد الدين محمد عقيل 790

طرابلسطرابلس الدريبي1968فاطمة على مسعودبشير سالم احمد الديب 791

طرابلسطرابلس الدريبي1966علجيه احمد بلعيد يونس امحمد الشيباني 792

طرابلسطرابلس الدريبي1971شهيبه احمدجمال ابوصاع احمد الفطاح 793

طرابلسطرابلس الحي الصناعي1968معزه على جمال اسماعيل سعيد السباعي 794

طرابلسطرابلس ابوسليم 1971حدهم ابوسته جمال العماري على هبهاب 795

طرابلسطرابلس1966سالمة معتوق جمال محمد احمد دخيل 796

طرابلسطرابلس المسيره الكبري1962زينوبه بن ساسى جمال محمد خليل مراد 797

طرابلسطرابلس 1969فاطمة محمد جمال محمد ضو الغنيمي 798

طرابلسطرابلس الزحف االخضر1963فاطمة خليفه جمال محمد على الطمزيني799

طرابلسطرابلس الهضبة1966عائشة امحمد جمال محمد موسى القيلوشي 800
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طرابلسطرابلس النوفليين1969فاطمة خليفه جمال مختار الصادق العربي801

طرابلسطرابلس غوط الشعال1961عائشة محمدجمال مفتاح عبدالسالم الوكيل 802

طرابلسطرابلس 1971زهرة حاتم محمد امحمد بن جابر  803

طرابلسطرابلس غوط الشعال 1972حسنه سعيد حامد ابوبكر محمد ضو النائلي 804

طرابلسطرابلس السياحية 1966فاطمة الصغيرحسن ابوالقاسم ابوصالح عثمان 805

طرابلسطرابلس الهضبة1968مبروكة الفرجانيحسن محمد محمد حسن المغربي806

طرابلسطرابلس 1964غاليه مخلوف حسني مسعود خميس مسعود 807

طرابلسطرابلس1967صالحة عبدالسالم حسين خير بشير الورفلي808

طرابلسطرابلس ابوسليم 1967خديجة محمدحسين سعيدعبداللطيف المصراتي 809

طرابلسطرابلس سوق الجمعة1962بدرية محمدحسين محمد الدويبي الشريف 810

طرابلسطرابلس الدريبي1969فاطمة علىخالد ابراهيم مصطفي القاضى811

طرابلسطرابلس1967عائشة القشطي خالد ابوالقاسم عبدالحميد الذوادي 812

طرابلسطرابلس قرجي1960فاطمة احمدخالد الصغير السنوسى التاجوري 813

طرابلسطرابلس الحي الصناعي1965فائزة محمدخالد انوير الصويعي اصهيب 814

طرابلسطرابلس شارع بن عاشور1961فاطمة خليفه خالد حبيب عزيز العيادي815

طرابلسطرابلس الهضبة1965خيرية احمدخالد سعد محمد العجيلي 816

طرابلسطرابلس قرجي1964حدهم على خالد صقر محمد عمر817

طرابلسطرابلس1972فاطمة حسن خالد عبدالعزيز خليل الزنتناني818

طرابلسطرابلس فلشوم 1958سعيدة عبدالقادرخالد على احمد صالح النفيش819

طرابلسجنزور محلة صياد 1961التابته بشيرخالد على بشير الهنقاري820

طرابلسطرابلس الدريبي1968عائشة نصر خالد على خليفه االزرق 821

طرابلسطرابلس1968سالمة التاجوري خالد على محمد بن شعبان 822

طرابلسطرابلس1971قبيليه عيسى خالد على نصر مفتاح المزوغي 823

طرابلسطرابلس جامع البدري1965امنة خليفة خالد عمر احمد طرشان824

طرابلسطرابلس حي الوحدة 1970عائشة محمدخالد محمد عريبى 825
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طرابلسطرابلس غوط الشعال1968رمضانة احمدخليفة عبدهللا محمد الصويعي 826

طرابلسطرابلس الهضبة 1966تبره جرود خليفه على خليفه بشير الفرجاني827

طرابلسطرابلس1967فاطمة حسن رائد عبدالعزيز خليل الزنتاني 828

طرابلسطرابلس1967سليمه بشيررجب خليفه على اليونسي 829

طرابلسطرابلس الدريبي1966سالمه احمدرجب عون صالح عون 830

طرابلسطرابلس الدريبي1964وردة محمدرجب محمد شعبان الزاوي 831

طرابلسطرابلس الراية الخضراء1968امنة المهديرفيق خليفه محمد اشكيوه 832

طرابلسطرابلس 1969رحمه الطرشاني رياض مفتاح عبدالسالم العروي 833

طرابلسطرابلس شارع النصر1970عائشةزائد صالح امحمد الشعالني834

طرابلسطرابلس 1964عائشة على سالم احمد محمد الحضيري 835

طرابلسطرابلس1965سالمة عبدالقادر سالم رجب بلعيد ناصف 836

طرابلسطرابلس ابوهريدة 1964عائشة فرج سالم رمضان محمد الشريف837

طرابلستاجوراء الحرية 1966آمنة محمد عكريم سالم عبدالسالم محمد القماطي838

طرابلسطرابلس 1958عواشه سالم عبدالمجيد امحمد جابر 839

طرابلسطرابلس الحي الصناعي1970حليمة عبدهللا سالم محمد على ابوصالح840

طرابلسطرابلس1957نجمه احمد سالم محمد مفتاح ساسى 841

طرابلسطرابلس ابوسليم 1963سالمة القماطيسالم معتوق عبدالهادي سالم 842

طرابلسطرابلس باب السالم 1935سعيدة خليفه سعد محمد على قيطون 843

طرابلسطرابلس باب بن غشير1966لطيفة حسن سليم حامد عبدو التيمبو 844

طرابلسطرابلس1966سعيده محمد سليمان محمد عبدهللا السباعي 845

طرابلسطرابلس الهضبة 1969مريم مفتاح سمير عمر على غنية 846

طرابلسطرابلس سوق الجمعه1964وحيده العربي سمير عمر محمد عون 847

طرابلسطرابلس طريق المطار1962مبروكة الصيدشرف الدين رجب محمد عريبى 848

طرابلسطرابلس1968فاطمة امحمد شعبان احمد العربي ابورقيقه 849

طرابلسطرابلس راس حسن1967لطيفة محمدصابر على فريوان 850



Geneva Office 

c/o Maison des Associations 

15 rue des savoises, Genève/Switzerland

Tripoli Office 

P.O. Box: 3139, General Post Office  
Algiers Square, Tripoli/Libya 

Page 39 of 51 
 

 

 

 

 

 

المدينةعنوان السكنتاريخ الميالدإسم اإلماإلسمر.م

طرابلسطرابلس طرابلس 1967عائشة صالح مفتاح على تيته 851

طرابلسطرابلس عين زاره 1971خديجة السائح صبري جمعه احمد شلوه 852

طرابلستاجوراء 1962عويشة ابراهيم صبري محمد امحمد الجاللى 853

طرابلسطرابلس1963خديجه احمد صالح الدين خليفه امحمد الطبولي 854

طرابلسطرابلس قرجي1967نعيمة المكيصالح الدين يوسف محمد الشاوش 855

طرابلسطرابلس شارع الزاويه 1969نعيمه على صالح الطاهر صالح بن حميد 856

طرابلستاجوراء البرهانية 1970فاطمة محمدصالح حمد الهادي الدخاخني857

طرابلسطرابلس الدريبي1975عائشة عبدالرازق صالح عبدالسالم موسى القصبى858

طرابلسطرابلس طريق السور1966خيرية محمدصالح على ابوعجيلة االسود859

طرابلستاجوراء 1971مبروكة العباني صالح على بشير ماطوس 860

طرابلسطرابلس 1965زهرة صالح على محمد االخضر861

طرابلسطرابلس الدريبي1970اللمعه محمد صالح محمد حسن نصر862

طرابلسطرابلس 1964زهرة خليفه صالح محمد محمد بن جابر 863

طرابلسطرابلس قدح 1971مريم المبروك طارق بشير ارحيم بشير االصيبعي 864

طرابلسطرابلس الهضبة1963عائشة الزليطنيطارق سالن خليفه الذويبي865

طرابلسطرابلس حي دمشق1968حلومة عياد طارق مصطفي محمد باالشهر866

طرابلسطرابلس الهضبة 1963نجيبة بشيرعادل الهاشمي بن يزه 867

طرابلسطرابلس سوق الجمعة1971خديجة رمضانعادل رجب على فضل 868

طرابلسطرابلس الهاني1968عائشة مصباحعادل عبدالسالم ميالد بن ناجي 869

طرابلسطرابلس1968معتيقه احمد عادل عبدالنبي على العباني 870

طرابلسطرابلس شهداء الشط1969زهرة سليم عادل على الشعاب الطويل 871

طرابلسطرابلس السياحية 1964عزيزة المهديعادل على حسن على الرقيق872

طرابلسطرابلس 1971امباركه عبدهللا عادل عمر الشيباني النائلي 873

طرابلسطرابلس سيدي ابوغرارة 1969خيرية ابوقرينعادل محمد مختار الدغري874

طرابلسطرابلس بن عاشور1963خيرية فرج عادل مصطفي الضباعي875
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طرابلسطرابلس شارع بن عاشور1964خدوجة بانون عادل مصطفي خليفة السباعي 876

طرابلسطرابلس باب بن غشير1973خدوجة مختار عادل مصطفي مراد ساسى 877

طرابلسطرابلس قصر بن غشير1975سعده منصورعادل مفتاح عمار المزوغي 878

طرابلسطرابلس1964فجرية صالح عادل ميلود الفيتوري بلخير 879

طرابلسطرابلس طريق السور1965مريم امحمد عارف عامر ادم الشباح 880

طرابلسطرابلس غوط الشعال1967عائشة امحمد عاشور خليفه عبدالسالم المشاي881

طرابلسطرابلس طريق المطار1951سالمة رجب عامر محمد عبدهللا الصويعي 882

طرابلسطرابلس الهضبة 1968مبروكه ضو عامر مصطفي المهدي ابوبريق 883

طرابلسطرابلس الشارع الغربي1969كاملة منصورعبدالباسط سالم محمد الرياني 884

طرابلسطرابلس الدريبي1972زهرة طاهرعبدالباسط مصباح حامد ابوسريويل 885

طرابلسطرابلس ابوسليم 1964آمنة سليمعبدالجبار نوري احمد القماطي886

طرابلسطرابلس جنزور 1961مبروكة بلعيدعبدالحكيم خليفة محمد الدوفاني887

طرابلسطرابلس 1967فاطمة خليفه عبدالحكيم سالم محمد المصباحي 888

طرابلسجنزور1962غيتيه رمضانعبدالحكيم صالح الحراري889

طرابلسطرابلس 1964ام السعد عمرعبدالحكيم عبدالسالم محمد الصديق 890

طرابلسطرابلس1964فاطمة عبدالحكيم عمران محمد البركي 891

طرابلسطرابلس سوق الجمعة1966بدرية محمدعبدالحكيم محمد الصيد الذويبى 892

طرابلسطرابلس الحي الصناعي1967فجرة محمد عبدالحكيم محمود ميلود غيث 893

طرابلسطرابلس1962عزيزة على عبدالحميد محمد ابوالقاسم ابزالزمازم 894

طرابلسطرابلس 1966امباركة صالح عبدالحيكم على خليل الشيباني895

طرابلسطرابلس 1968رجعه عبدالرحمن عبدالرازق صالح احمد شادي 896

طرابلسطرابلس ابوسليم 1969فاطمة محمد عبدالرحمن امحمد جمعه البريدان 897

طرابلسطرابلس الراية الخضراء1967فاطمة عمرعبدالسالم حسن عمر خليفه 898

طرابلسطرابلس حي األكواخ 1967فاطمة على عبدالسالم محمد على ابوصاع 899

طرابلسطرابلس الهضبة 1971عائشة منصورعبدالسيد ميالد العجيلى 900
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طرابلسطرابلس1963مبروكة الصيد عبدالعزيز محمد امين خليفه 901

طرابلسطرابلس1963منوبيه بشيرعبدالفتاح عثمان احمد الغرياني 902

طرابلسطرابلس الهاني1973نجمية محمد عبدالفتاح محمد مصطفي زيادة 903

طرابلسطرابلس 1960آمنة العويتي عبدالكريم عمر عبدالباقي الطويل 904

طرابلسطرابلس1962عائشة عطيه عبدهللا الطيب محمد بن غزي 905

طرابلسطرابلس الهضبة الخضراء1964عائشة على عبدهللا سالم محمد ابوداعه 906

طرابلسطرابلس الدريبي1975غديرة محمدعبدهللا عبدالسالم عبدهللا كوبه 907

طرابلسطرابلس قرقارش1964حسنة عبدهللا عبدهللا عبدالصمد العاشق908

طرابلسطرابلس حي االكواخ 1965خديجة عبدالقادرعبدهللا محمد عبدالرحمن على حكومة 909

طرابلسطرابلس1962حواء محمد على عبدهللا محمد على سعد القماطي 910

طرابلسطرابلس المركز1955فاطمة خليفة الشيبانيعبدهللا محمد مصطفي الشيباني911

طرابلسطرابلس1964سليمه عمرعبدالمجيد جمعه احمد المجراب 912

طرابلسطرابلس المجد 1967انيسه المجبريعبدالمجيد عبدالسالم الصيد شاقور 913

طرابلسطرابلس 1975محبوبة بن وفاءعبدالمطلب عبدالقادر محمد ابوشعالة 914

طرابلسطرابلس المدينة القديمة1965زهرة الهاديعبدالمنعم محمد مصطفي بلحاج 915

طرابلستاجوراء 1971حليمة الطاهر عبدالمولي محمد غومه مروان 916

طرابلسطرابلس المنصورة 1970فاطمة صالح عبدالناصر احمد الصادق شليب 917

طرابلسطرابلس 1961فاطمة حكومة عبدالناصر بشير عبدالصمد محمد 918

طرابلسطرابلس باب بن غشير1965منوبية خليلعبدالناصر مختار معمر السراري919

طرابلسطرابلس عين زاره 1970مريم المزوغيعبدبالباسط عياد منصور عسبيه 920

طرابلسطرابلس ابوسليم 1969عائشة عبدهللا عثمان جمعة عمار سالم الرابطي 921

طرابلسطرابلس1969عائشة عمرعثمان محمد عثمان ابراهيم 922

طرابلسطرابلس 12 مارس 1964امباركه على عثمان محمد قطع الكردي923

طرابلسطرابلس محله الشط 1972رحمه العماري عزالدين عبدهللا على العماري 924

طرابلسطرابلس عين زاره 1972مريم عليعالء الدين امحمد خليفة البوعيشي925
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طرابلسطرابلس الدريبي1972مريم سليمان على احمد على احمد ابوقصيعه 926

طرابلسطرابلس الحي الجامعي 1963جمعيه محمد على المهدي على الفزاني 927

طرابلسطرابلس 1969فاطمة محمود على حسن عبدالسالم السني928

طرابلسطرابلس السابع من ابريل1969مني سويسي على سالم عبدالسالم الطرشاني 929

طرابلسطرابلس 1967سليمه احمد على سالم محمد الشطي 930

طرابلسطرابلس الشارع الغربي1960سليمة على صالح منصور البلعزي 931

طرابلسطرابلس الهاني1965عائشة مصباح على عبدالسالم ميالد بن ناجي932

طرابلسطرابلس حي االندلس1972مناني الطاهر على عبدالكريم نديم موسى 933

طرابلستاجوراء1960فاطمة حسن على محفوظ هدية فرحات 934

طرابلسطرابلس 1968سعيده اسماعيل على محمد اسماعيل القماطي 935

طرابلسطرابلس 1969فاطمة مختار على محمد االمين المجراب 936

طرابلسطرابلس غوط الشعال1964مبروكة على محمد جمعه البوزيدي937

طرابلسطرابلس عين زاره 1967سالمة محفوظ على محمد رحيل المزوغي 938

طرابلسطرابلس عين زاره 1964خيرية ابوتوتة على محمد رمضان الشريف939

طرابلسطرابلس الحشان1959خيرية الهاديعلى محمد على بالبان940

طرابلسطرابلس سوق الجمعة1968رقية المهديعلى محمد مسعود العتروس 941

طرابلسطرابلس ابوسليم 1963مني معمرعلى ميالد عبدالهادي الورفلي942

طرابلسطرابلس غوط الشعال1971زهرة الزيتونيعلي احفوظه علي قويعة943

طرابلسطرابلس حي االندلس1966نجمه البونيعلي احمد نصر قنيدي944

طرابلسطرابلس تاجوراء1973هنية السنوسيعلي حسين المبروك الرحومي945

طرابلسطرابلس1967خيرية احمد عماد رمضان محمد خليفه شعبان 946

طرابلسطرابلس الهضبة خلف البريد1967خدوجة سالمة عماد محمد صالخ امبارك القماطي 947

طرابلسطرابلس1970البهلوله المرعاش عماد محمد على القوط 948

طرابلسطرابلس الدريبي1965مبروكة محمد على عمر امحمد على سعيد المثنائي 949

طرابلسطرابلس1970عائشة ابوصالح عمر عبدالسالم عمار الحشاني950
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طرابلسطرابلس1975عائشة محمد عمر محمد إبراهيم الحراري951

طرابلسطرابلس1963خديجه محمد عمران عاشور سعد الغول 952

طرابلسطرابلس حي االندلس1958سعيدة صويدعوض محمد محمد الزواوي 953

طرابلسطرابلس 1965فاطمة صالح عياد العماري فرج الشريف954

طرابلسطرابلس المنصورة 1973حليمة مختار عياد رمضان الفرجاني االول 955

طرابلسطرابلس الشارع الغربي1962سليمة خليفةعيسى سعيد صالح قرقاب 956

طرابلسطرابلس 1970خديجة على عيسى موسي ابوعجيله الزنتاني 957

طرابلسطرابلس الهضبة 1964مبروكة صالح فتحي محمد موسى ابوقنده 958

طرابلسطرابلس الظهرة 1965مريم فرج فرج بشير المبروك قرجي959

طرابلسطرابلس 1964فاطمة فرج فرج سالم محمد مرسال 960

طرابلسطرابلس 1965ذهيبة منصور فرج عوض حسين بن فايد 961

طرابلسطرابلس سوق الجمعة زناته 1963سالمة الفرجاني فوزي امحمد محمد زهمول 962

طرابلسطرابلس 1969جميلة عمرفوزي منصور محمد الرقيعي 963

طرابلسطرابلس ابوسليم 1958عائشة محمد فؤاد محمد السنوسى شهاب 964

طرابلسطرابلس1977حدهم محمد قيس محمود صالح الحسيني 965

طرابلسطرابلس 1968عائشة كمال بشير احميده ابوذيب 966

طرابلسطرابلس 1965بشرية على كمال صالحين على عبدهللا 967

طرابلسطرابلس1967غيثيه كمال عبدهللا على سالم عكير968

طرابلسطرابلس الدريبي1973نادية عبدالمنعم كمال مسعود قريره مسعود 969

طرابلسطرابلس الدريبي1972عياده علىلطفي بلقاسم ارحومة المبروك 970

طرابلسطرابلس الدريبي1970غزالة الهادي لطفي محمد امبارط الذويب 971

طرابلسطرابلس ابومليانه 1970مني العكاري لطفي محمد بشير الزوي 972

طرابلسطرابلس سوق الجمعة 1963زهرة المصراتي لطفي محمد محمد ابوغرارة 973

طرابلسطرابلس الهضبة 1970مبروكة عبدهللا محسن عبدالسالم على الرابطي 974

طرابلسطرابلس الهاني 1958امطيرة الفرجاني محمد ابراهيم عبدالرحمن الكانوني 975
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طرابلسطرابلس 1969عائشة محمد محمد ابراهيم محمد ابورزيزه 976

طرابلسطرابلس طريق المطار1970عائشة مسعود محمد البشير على تيتي 977

طرابلسطرابلس الحشان1964حليمة نوري محمد البهلول محمد الرميلي 978

طرابلسطرابلس غوط الشعال 1971رحمه محمد التريكي محمد االحول 979

طرابلسجنزور سيدي عبدالجليل 1967مريم محمد محمد الزرقاني سالم فرج 980

طرابلستاجوراء 1970فاطمة بشيرمحمد الطاهر عمار مروان 981

طرابلسطرابلس الدريبي1971مسعوده ابراهيم محمد المبروك عبدالسالم المشاي 982

طرابلسطرابلس حي االنتصار1967رقية محمد محمد المبروكعلى الدردار983

طرابلسطرابلس زناته 1963سالمة اشتيوي محمد الهادي سعد الفزاني 984

طرابلسطرابلس1964سالمة فرج محمد جمعه على البوزيدي 985

طرابلسطرابلس باب بن غشير1971ريمان مفتاح محمد خليفه صالح ضو 986

طرابلسطرابلس عراده 1945حليمة شاقور محمد رجب محمد بعره 987

طرابلسطرابلس الهضبة 1963حواء الساحليمحمد رمضان محمد االبيض 988

طرابلسطرابلس 1970فاطمة عمر محمد سالمه عمار على 989

طرابلسطرابلس حي اآلثار1971ورده القميديمحمد سليمان العماري كرازه 990

طرابلسطرابلس قرجي1949فاطمة سالم محمد سليمان عمر القايد991

طرابلسطرابلس عراده 1964سالمة عبدالسالم محمد صالح محمد بن شعبان 992

طرابلسطرابلس 1964حميده الالفي محمد عبدالباسط احمد محمود دريبيكه 993

طرابلسطرابلس1965زهرة صالح محمد عبدالسالم محمد مسعود 994

طرابلسطرابلس ابوسليم 1962ناجيه الهاديمحمد على بلقاسم العقبى 995

طرابلسطرابلس 1958زينوبه مساعد محمد على عمار الشكري 996

طرابلسطرابلس1962عياده مصباح محمد على محمد االحول الورفلي 997

طرابلسطرابلس 1966فاطمة عماره محمد على محمد المناوي 998

طرابلسطرابلس قرجي 1964فاطمة حسن محمد على محمد بن حسين 999

طرابلسطرابلس1962شاذليه الجيالني محمد عمار عاشور الرقيعي 1000
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طرابلسطرابلس قرجي 1966خديجة احمد محمد محمد امحمد سهل 1001

طرابلسطرابلس1959نجيه محمد محمد محمد محمد الزواوي 1002

طرابلسطرابلس /الشط 1965سالمه امحمد محمد مختار محمد الحصين 1003

طرابلسطرابلس1959غزاله على محمد مسعود على ضو 1004

طرابلسطرابلس شارع بن عاشور1960خديجة بانون محمد مصطفي خليفه الساعدي 1005

طرابلسطرابلس قرجي 1963عائشة محمد محمد مفتاح المليان الحراري 1006

طرابلسقصر بن غشير1971نجمه على سالم محمد مفتاح على امبيه الفيتوري 1007

طرابلسطرابلس1959آمنة ابورامي محمد مفتاح ونيس الشتيوي 1008

طرابلسطرابلس الهاني1970سالمة عبدهللا محمود سالم حسين كمبو 1009

طرابلسطرابلس الهضبة 1962امباركة سعد محمود سالم سالم البوزيدي1010

طرابلسطرابلس1964الهاديه احمد محمود عبدالقادر عبدالخالق الخازمي 1011

طرابلسطرابلس الحشان 1964مني مختار محمود محمد الصادق المشري1012

طرابلسطرابلس 1966عائشة حسن مختار سالم محمد كشاد 1013

طرابلسطرابلس الدريبي1977مدهلل  ابراهيم مراد عياد الحراري1014

طرابلسطرابلس الهاني 1963ام السعد عبدالنبى مسعود سعد محمد عبيد 1015

طرابلسطرابلس الهضبة 1964فاطمة عبدالسالم مصطفي االمين محمد دراه 1016

طرابلسطرابلس غوط الشعال 1971عائشة نصر مصطفي المبروك ابراهيم عون 1017

طرابلسطرابلس الدريبي1965سليمه محمد الرطبمصطفي امحمد محمد البرقعي 1018

طرابلسطرابلس الحي الصناعي1969فاطمة عبدهللا مصطفي سعيد عمر الشنوبي 1019

طرابلسطرابلس غوط الشعال1966العجمية محمد مصطفي محمد ابوضاوية امطير 1020

طرابلسطرابلس1967زهرة خليفه مصطفي محمد الصغير بن جابر1021

طرابلسطرابلس زاوية الدهماني1962سالمة مصطفي مصطفي مفتاح الشريدي 1022

طرابلسطرابلس الحرية 1959رقية محمد مفتاح النفاتي امحمد ابوسعد 1023

طرابلسطرابلس1966قبيله عيسى مفتاح على ناصر المزوغي 1024

طرابلسطرابلس القاسى 1965سدينه احمدمفتاح محمد ابوزيد االزرق 1025
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طرابلسطرابلس1958عائشة خليفه مفتاح محمد مفتاح شعبان 1026

طرابلسطرابلس المنصورة 1967خديجة محمد منذر احمد احمد الغول 1027

طرابلسطرابلس1968عزيزه سعد منصور امحمد منصور الككلي 1028

طرابلسطرابلس / الراية الخضراء1960سعده محمد مهذب رمضان على سالم سلطان 1029

طرابلسطرابلس باب السالم 1968ساسيه غيث موسى محمد احمد الفرجاني 1030

طرابلسطرابلس1968نجميه محمدمؤيد مصطفي محمد زياده 1031

طرابلسطرابلس 1962عيادة ميالد ميالد عياد محمد زريبه 1032

طرابلسطرابلس1961مبروكه مسعود ميلود ابوعجيله عمر عويدات1033

طرابلسطرابلس الدريبي1969حدهم المختار ميلود على بلقاسم عون 1034

طرابلسطرابلس1967فاطمة خليفه ناجح على خليفه عمر 1035

طرابلسطرابلس الهضبة 1965جميلة منصور ناجي محمد مصباح ابوخشيم 1036

طرابلسطرابلس غوط الشعال 1965فاطمة محمد ناصر رمضان عمر زهمول 1037

طرابلسطرابلس ابوسليم 1965خضراء عمر ناصر ضوء ابراهيم السليماني 1038

طرابلسطرابلس سيدي المصري1966خيرية محمد ناصر على المكي الفرجاني 1039

طرابلسطرابلس حي االندلس1966فاطمة على نبيل عبدالرحمن احمد الساعدي 1040

طرابلسطرابلس الحي الصناعي1972عائشة الحراري نبيل على محمد الحراري 1041

طرابلسطرابلس غوط الشعال 1963برنيه محمد غيث نجيب جمعه محمد فرج االخضر1042

طرابلسطرابلس قرقارش1969نجاة حسين نزار خالد على زغبية 1043

طرابلسطرابلس1967صفره المبروك نوح محمد على الشاوش 1044

طرابلسطرابلس فلشوم 1965صالحة على نورالدين احمد محمد البلعزي 1045

طرابلسطرابلس1967نواره شطيبه نوري الممتاز الفرجاني الفقيه 1046

طرابلستاجوراء عين زاره 1959نجميه خليفه نوري جمعه شلفيط 1047

طرابلسطرابلس 1962مسعوده حسن نوري زايد محمد ابوعائشة 1048

طرابلسطرابلس1966خيريه محمد نوري محمد جمعه محمد مامي 1049

طرابلسطرابلس 1970مريومه نوري مفتاح عمر الفرجاني1050
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طرابلسطرابلس 1964امباركه الراقوبيهارون سالم محمد حسين 1051

طرابلسطرابلس قرجي1969فريدة الهاديهيثم على الطيب االزرق 1052

طرابلسطرابلس 1965زكيه اللموشى وحيد عمر محمد ابولسين 1053

طرابلسطرابلس1967رحمه يوسف احمد على االمين 1054

طرابلسطرابلس الشارع الغربي1965ساسيه احمد يوسف على احمد امبارك بن عيسى 1055

طرابلسطرابلس الفرناج 1951خديجة عبدالرحمن يوسف محمد احمد غويلة 1056

طرابلسطرابلس 1969حواء ضويوسف محمد على كشاكه 1057

غدامسغدامس 1970فاطمة محمد عبد الجبار احمد محمد الغدامسي 1058

غريانغريان انطاط1963فطيمه ابراهيمخالد رمضان عبدالسالم الشامس1059

غريانغريان 1964سالمة مفتاح فوزي على عبدالسالم الدوكالي 1060

مرزقمرزق 1967سالمة ميالد محمد سعد ابراهيم سعد مختار1061

مزدهمزده 1966سالمة الطاهر عادل محمد سالم التير 1062

مزدهمزده 1966فاطمة احمد عبدالرحمن محمد عبدالرحمن الهنشيري 1063

مصراتهمصراته1950ام السعد محمدابراهيم سليمان ابراهيم شاكه1064

مصراتهمصراته 1968مريم محمدابراهيم محمد ميالد التائب1065

مصراتهمصراته قصر احمد1961نورية محمدابوالقاسم سالم يوسف مليطان1066

مصراتهمصراته الرويسات1965ام السعد حسينابوالقاسم محمد عبدهللا الفورتيه1067

مصراتهمصراته 1949عائشة عمراحمد على احمد العصاوي 1068

مصراتهمصراته 1964فاطمة عمراحمد محمد احمد مصلى1069

مصراتهمصراته 1969مريم محمد احمد محمد ميالد التائب 1070

مصراتهمصراته 1957نعيمة محمد اسماعيل ابوالقاسم السنوسى 1071

مصراتهمصراته القادسية1968خيرية عبدهللااسماعيل محمد احمد الجمل1072

مصراتهمصراته 1974مريم محمد اسماعيل محمد ميالد التائب 1073

مصراتهمصراته 1959آمنة محمد الحسين محمد محمد غليو 1074

مصراتهمصراته 1969عائشة الصديق عبدالرحمن الفقيه 1075
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مصراتهمصراته راس التوتة 1967نوارة الطيبالصديق عبدهللا محمد دغدنه 1076

مصراتهمصراته 1970آمنة محمد الصديق محمد محمد غليو 1077

مصراتهمصراته الشط1956مريم علىالطاهر مصطفي محمد لنقة 1078

مصراتهمصراته الرويسات1959آمنة مصطفيالطيب عمر الطيب الشريف1079

مصراتهمصراته الشواهد1969مني احمدامحمد محمد ابراهيم المقلفطة 1080

مصراتهمصراته 1968سليمه احمد امين عبدالحميد امين اللذيذ 1081

مصراتهمصراته راس التوتة 1967فاطمة الفيتوري انور عمر محمد دغدنه 1082

مصراتهمصراته 1960امنة ابراهيم ايوب ابوبكر عبدهللا معيتيق 1083

مصراتهمصراته 1961فاطمة التهامي بشير محمد عبدهللا الزعلوك 1084

مصراتهمصراته 1969فاطمة على جمعه احمد خليل الشيوعي 1085

مصراتهمصراته 1968عائشة حسن ابراهيم امحمد ابوريص1086

مصراتهمصراته1971فوزرية مصباححسن احمد القائد الحداد1087

مصراتهمصراته المرسي1966فاطمة احمدحسن عبدهللا حسن القالي 1088

مصراتهمصراته 1971فاطمة محمد حسين ابراهيم على جحا 1089

مصراتهمصراته 1968فاطمة االمين حسين رجب على البلعزي 1090

مصراتهمصراته 1970خديجه مصطفيحسين سالم ابراهيم الحداد 1091

مصراتهمصراته مرباط 1964خديجة محمدحسين على مختار الضراط1092

مصراتهمصراته 1961حواء محمد خليفه عمر محمد الرميلي 1093

مصراتهمصراته راس التوته1966حواء اسماعيلخليل بشير خليل الرايس 1094

مصراتهمصراته 1962مريم مصطفي خليل على على االرباح 1095

مصراتهمصراته يدر 1967سعيدة ادريس رافع عبدهللا على الغرباوي 1096

مصراتهمصراته 1963فاطمة الصويعيرشيد بشير محمد ابوعجيله 1097

مصراتهمصراته 1959فاطمة خليلرمضان مصطفي محمد شكالوون 1098

مصراتهمصراته 1969مبروكة احمدسالم محمد احمد الضراط 1099

مصراتهمصراته 1966عائشة حسن سعدون محمد على الشامي 1100
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مصراتهمصراته الغيران 1978مريم محمدسليمان محمد ميالد التائب 1101

مصراتهمصراته الزروق1963آمنة عبدالسالمشكري عمر مصطفي الثائب1102

مصراتهمصراته الجزيرة 1945حواء عبدالسالم صالح محمد عمر معافة 1103

مصراتهمصراته 1962فاطمة محمد صالح مصطفي سالم الفزاني 1104

مصراتهمصراته 1962منيرة ابراهيم صالح محمود على التهامي1105

مصراتهمصراته القوشى1966مني مصباحعادل عبدالكريم محمج طليبة 1106

مصراتهمصراته 1963حواء عامر محمد امحمد الكبير1107

مصراتهمصراته1949آمنة عبدهللا عبدالسالم عمر محمد المدهم1108

مصراتهمصراته 1966فاطمة السعودي عبدالقادر محمد سليمان النقار 1109

مصراتهمصراته المحجوب1954آمنة عمرعبدهللا على محمد مصطفي جمال1110

مصراتهمصراته 1968آمنة عبدهللا عبدهللا عمر محمد المدهم 1111

مصراتهمصراته الرويسات1966فاطمة سالم عبدهللا محمد امحمد الزرموح 1112

مصراتهمصراته 1967تركيه محمد عبدهللا محمد عيسى ابوجالله 1113

مصراتهمصراته 1963حواء على عثمان على عثمان بعيو 1114

مصراتهمصراته 1969عائشة محمد عثمان محمد على بابا الكرامي1115

مصراتهمصراته 1963مريم محمدعثمان محمد ميالد التائب1116

مصراتهمصراته كرزاز1961ام السعد محمدعزالدين محمد مصطفى غليو1117

مصراتهمصراته 1960خديجه احمد على سالم محمد دغدنه 1118

مصراتهمصراته 1972فاطمة محمد على محمد مصطفي الزواوي 1119

مصراتهمصراتة الرويسات1941رابعة محمدعلي أحمد عبدالقادر الزعلوك1120

مصراتهمصراتة حطين1963حليمة مصطفىعلي حسين علي سليمان1121

مصراتهمصراته 1960مني سالم عمر امحمد ميالد شاحوت 1122

مصراتهمصراته القوشى1956حليمة عبدهللا عمر جمال محمد الضراط 1123

مصراتهمصراته 1965مني على عمر محمد احمد على الفيتوري 1124

مصراتهمصراته الرويسات 1965عائشة ابراهيم فتحي عمر احمد دبك 1125
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مصراتهمصراته المحجوب1964سالمة محمد فرج على مفتاح جاب هللا 1126

مصراتهمصراته راس التوتة 1964حواء احمد كمال الدين المهدي بن حميد 1127

مصراتهمصراته 1971حواء محمد محمد ابراهيم عمرالشتيوي 1128

مصراتهمصراته 1967عائشة محمد محمد القذافي حسين القذافي1129

مصراتهمصراته 1967خديجه محمد بشيرمحمد ابوزقيه 1130

مصراتهمصراته 1934نوارة حسونه محمد عبدهللا مصطفي الفورتيه 1131

مصراتهمصراته 1969افطيمة عمرمحمد يوسف عمر القايد1132

مصراتهمصراته 1971سليمة امحمد محمود عبدالحميد عبيد اللذيذ1133

مصراتهمصراته 1971زينب مصطفيمحمود عبدالقادر عمر ابوشيبه 1134

مصراتهمصراته 1963رقيه غليومحمود محمد مصطفي غليو 1135

مصراتهمصراته 1965ربيعه محمد مصطفي على مصطفي الدرقاش1136

مصراتهمصراته 1964فاطمة محمد مصطفي محمد مصطفي الزواوي 1137

مصراتهمصراته 1957مريم رويانيمصطفي محمد ميالد التائب1138

مصراتهمصراته 1957حواء محمد مفتاح محمد عمر البيبي 1139

مصراتهمصراته 1962حليمة خليل منصور الفيتوري امحمد الهاشمي 1140

مصراتهمصراته 1970خديجة شكشاكة ناصر عبدهللا محمد شكشاكة 1141

مصراتهمصراته 1966منى محمد نورالدين ابوبكر احمد ابوليفه 1142

مصراتهمصراته 1967فاطمة محمديوسف بشير محمد ابوعجيله 1143

نالوتنالوت سيدي خليفة 1974ام السعد علىخالد مسعود على عسكر1144

نالوتنالوت 1969عائشة عسكرمحمد على يوسف عسكر 1145

نالوتنالوت 1967سالمة شيبوب موسى عمر موسى الله 1146

نالوتنالوت سيدي خليفة 1975مسعوده عيسى ناصر سعيد يحي المقدمي 1147

يفرنيفرن 1968مبروكة محمداحمد على ضو حمزة على1148

يفرنيفرن 1971حمادة االسطيالصغير الشافعي الصغير الشافعي1149

يفرنيفرن 1969مبروكة خليفه حسن السنوسى صالح خليفه المنفيذ1150
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 م 2013( لسنة 29قانون رقم )

 العدالة االنتقالية في شأن 
 

 (  27)المادة 

 عدم تقادم الجرائم السياسية 

م والتي ارتكبت لدوافع  1997( لسنة 11ال تسقط الجرائم التي ارتكبت قبل نفاذ القانون رقم ) " 
 " .بمضي المدة بشأنهاسياسية أو أمنية أو عسكرية وال تنقضي الدعاوى الجنائية 

 
 م 2013ديسمبر   2هـ الموافق 1435  محرم 28بتاريخ  عن المؤتمر الوطني العام في طرابلسصدر 

 م 2013ديسمبر  15هـ الموافق  1435 صفر  11، (15ة، العدد رقم )نيالرسمية، السنة الثاالجريدة 

المدينةعنوان السكنتاريخ الميالدإسم اإلماإلسمر.م

يفرنيفرن 1962ميره محمدسالم سعيد حبيل كرناص1151

يفرنيفرن المركز1967كفاية معيقل شرف الدين ابوزيد بلقاسم ابوزيد 1152

يفرنيفرن 1966عائشة محمدضو بركه صالح زريق 1153

يفرنيفرن1967زمزم عبدالحفيظ عبدهللا محمد سعد الهابط 1154

يفرنيفرن 1960تاليتماسن سليمان عمر يوسف عيسى الثابت 1155

يفرنيفرن المركز 1961كفاية معيقل مختار ابوزيد بلقاسم ابوزيد 1156

يفرنيفرن الغنائمة 1969فاطمة عبدالسالم مسعود السحيري حمد الشيباني 1157

يفرنيفرن 1967خديجة احمد موسى مسعود عياد االرزق 1158

المدينةعنوان السكنتاريخ الميالدإسم اإلماإلسمر.م

بنغازيحي الليثي، بنغازي1970سالمة محمدصالح سالم عبدالرحمن الشراني1159

بنغازيحي الليثي، بنغازي1973سالمة محمدعاشور سالم عبدالرحمن الشراني1160

بنغازيحي الليثي، بنغازي1974سالمة محمدعبد السالم سالم عبدالرحمن الشراني1161


