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 عبدا لعزيز مصطفى محمد233

القذافى
نعمالمن الداخلىعثر عليهتاورغاء

سعدونعثر عليهتاورغاءجمال مصباح القذافى عون234
سعدونعثر عليهتاورغاءإسويسى مصباح القذافى عون235
نعمالمن الداخلىعثر عليهتاورغاءحمزة على عبدالسلم زايد زناقر236
نعمالمن الداخلىعثر عليهطرابلسمعمر اعتيقه سالم منصور237
نعمالوحدةعثر عليهطرابلسابراهيم سالم احقا ف238
 الشرطةعثر عليهطرابلسمحمد حسن الو اعر239

العسكرية
5/11/2011أفرج عنه 

يوجد اسم جمال إبراهيم////////متوفىطرابلسأسامة إبراهيم حسين السيود240



 جارىطرابلساحمد مصطفى التاورغى241
البحث

سالم المهدي

مفقودرأس النوفاحمد محلوف سالم عصر242

 جارىطرابلسعبدا لقادر عمر أقدوره243
البحث

 جارىطرابلسمفتاح محمد مخلوق ا لسمح244
البحث

 جارىطرابلسمختار محمد مخلوف السمح245
البحث

الوحدةعثر عليهطرابلسخميس مفتاح فينو246

 جارىطرابلسالمصري محمد سالم ارشودة247
البحث

عبدا لحميد الرنين

الوحدةعثر عليهطرابلسمفتاح صالح اشكير248
الوحدةعثر عليهطرابلساحمد صالح اشكير249

250
 ضابط/المنالوحدةعثر عليهطرابلسعبدا لقادر صالح اشكير

الوطنى

 جارىطرابلسصالح على جبريل251
البحث

252
 متوفى حسب سجلتطرابلسعلى ساسى محمد العلوانى

 المن الداخلى
مصراتة

253
 متوفى حسب سجلتطرابلسسالم ساسى محمد العلوانى

 المن الداخلى
مصراتة

الوحدةعثر عليهطرابلسمحمد فرج254
الوحدةعثر عليهطرابلسعبدا العيني255
الوحدةعثر عليهطرابلسعلى خميس عبدا لحاكم256

 جارىطرابلسمحمد فرج عبدا لسميع257
البحث

الوحدةعثر عليهطرابلسعبد السميع أمبارك عمر258

 جارىطرابلسمروان عبدا سالم ابوبكر259
البحث

نوري السويحنعمالوحدة

 جارىطرابلسهيثم عبدا سالم ابوبكر260
البحث

نوري السويحنعمالوحدة

نوري السويحنعمالوحدةعثر عليهطرابلسمصطفى امحمد الجبو261

 جارىطرابلسكمال سلمة262
البحث

نوري السويحنعمالوحدة

رب أسرةنعمالوحدةموجودطرابلسمفتاح محمد ميلد الجبو263
نعمالوحدة====طرابلسمنير مفتاح ميلد الجبو264
نعمالوحدة====طرابلسمحمد مفتاح ميلد الحبو265
نعمالوحدة====طرابلسإسلم مفتاح محمد ميلد الجبو266
نعمالوحدة=====طرابلسرجب متاح محمد ميلد الجبو267
نعمالوحدة=====طرابلسميلد مفتاح محمد ميلد الجبو268
رب أسرةنعمالوحدة=====طرابلسعبدالمولى سالم ابوبكر عبدا269
رب أسرةنعمالوحدة=====طرابلسمحمد سالم ابوبكر عبدا270
رب أسرةنعمالوحدة=====طرابلسعبدا سالم ابوبكر عبدا271
نعمالوحدة=====طرابلسمفتاح عبدالمولى سالم ابوبكر272
نعمالوحدة=====طرابلسرياض عبدالمولى سالم ابوبكر273
رب أسرةنعمالوحدة=====طرابلسعلى محمد ابراهيم الجبو274
نعمالوحدة=====طرابلسعبدالرؤوف على محمد ابراهيم الجبو275
نعمالوحدة=====طرابلسعبدالرزاق على محمد ابراهيم الجبو276
نعمالوحدة=====طرابلسموسى محمد ابراهيم الجبو277
نعمالوحدة=====طرابلسمحمد موسى ابراهيم الجبو278
نعمالوحدة=====طرابلسالمبروك محمد سعد البوسيفى279
نعمالوحدة=====طرابلسعبدا لحميد محمد سعد البوسيفى280



نعمالوحدةموجودطرابلسعبد الفتاح محمد سعد البوسيفى281
نعمالوحدةموجودطرابلسنور الدين محمد سعد البوسيفى282
رب أسرةنعمالوحدةطرابلسسعد محمد ميلد احمد283
نعمالوحدةطرابلسعقيلة محمد ميلد احمد284
نعمالوحدةطرابلسمحمود سعد محمد ميلد احمد285
نعمالوحدةطرابلسمحمد فرج ناجى ميلد احمد286
نعمالوحدةطرابلسناجى فرج ناجى ميلد احمد287
نعمالوحدةطرابلسعبدا لحكيم فرج ناجى ميلد احمد288
نعمالوحدةطرابلسعبد السلم رمضان أمبارك صالح289
نعمالوحدةطرابلسمحمد رمضان أمبارك القبى الجد وعى290
نعمالوحدةطرابلسعمر جمعة رمضان الجدوعى291
نعمالوحدةطرابلسحسن جمعة رمضان الجد وعى292
نعمالوحدةطرابلساحمد عمر جمعة رمضان الجدوعى293
نعمالوحدةطرابلسعلى احمد عبدا الحداد294
نعمالوحدةطرابلسسالم احمد عبدا الحداد295
نعمالوحدةطرابلسمحمد احمد عبدا الحداد296
نعمالوحدةطرابلسخليفة احمد عبدا الحداد297
نعمالوحدةطرابلسمحمد صالح عبدا الحداد298
نعمالوحدةطرابلسعلى صالح عبدا الحداد299
نعمالوحدةطرابلسعمر صالح عبدا الحداد300
نعمالوحدةطرابلسعلى احمد محمد لعبيد301
نعمالوحدةطرابلسمنصور عبد الفتاح منصور العجيلى302
نعمالوحدةطرابلسمحمد  عبد الفتاح منصور العجيلى303
نعمالوحدةطرابلسعقيلة عبد الفتاح منصور العجيلى304
نعمالوحدةطرابلسسعد عبد الفتاح منصور العجيلى305
نعمالوحدةطرابلسطارق مفتاح سالم السائح306
نعمالوحدةطرابلسمحمد مفتاح سالم السائح307
نعمالوحدةطرابلسيوسف محمد سالم السائح308
نعمالوحدةطرابلسالمبروك على عبدا الجبو309
نعمالوحدةطرابلسمحمد على عبدا الجبو310
نعمالوحدةطرابلسمصطفى امحمد ابراهيم الجبو311
نعمالوحدةطرابلسمرعى عثمان على لكرد312
نعمالوحدةطرابلسعبدا لحليم عاشور هدية بن نصر313
نعمالوحدةطرابلسمجدي هدية على بن نصر314
نعمالوحدةطرابلساحمد احمد ميلد جبريل315
نعمالوحدةطرابلسعبدالوهاب جمعة محمد316
نعمالوحدةعثر عليهطرابلسسعد محمد سعد بخيثة317
نعمالوحدةعثر عليهطرابلسخميس مفتاح خميس318
نعمالوحدةعثر عليهطرابلسعبد ا عبدالكريم موسى خميس319
نعمالوحدةعثر عليهطرابلسطاهر موسى طاهر فرج320





نعمالوحدةعثر عليهطرابلسزياد مفتاح عبدالمولى مقوز321
نعمالوحدةعثر عليهطرابلسمحمد عبدا لحميد معتوق322
نعمالوحدةعثر عليهطرابلساحمد محلوف محمد323
نعمالوحدةعثر عليهطرابلسعبد المهيمن مخزوم ابراهيم فرج324
نعمالوحدةعثر عليهطرابلسامبارك امحمد امبارك ميلد325
نعمالوحدةعثر عليهطرابلسامحمد سالم امحمد عثمان326
نعمالوحدةعثر عليهطرابلساحمد عبدالهادى ابوشعالة327
نعمالوحدةعثر عليهطرابلسمحمد فرج عبدالسلم نوح328
نعمالوحدةعثر عليهطرابلسمحمد فرج عبد السلم نوح329
نعمالوحدةعثر عليهطرابلسباسم حسين صالح330
نعمالوحدةعثر عليهطرابلسهيثم حسين صالح331
نعمالوحدةعثر عليهطرابلسعصام حسين صالح332
الوحدةعثر عليهطرابلسابراهيم محمد على جبران333

الوحدةعثر عليهطرابلسمفتاح محمد امبارك334

335
 متوفى حسب سجلتعثر عليهطرابلسأسامة محمد فرج الشويرف

المن الداخلى

336
 متوفى حسب سجلتعثر عليهتاورغاءالفيتورى احمد التواق

المن الداخلى مصراتة

337
 متوفى حسب سجلتعثر عليهتاورغاءاحمد ميلد عليان

المن الداخلى مصراتة

338
 متوفى حسب سجلتعثر عليهتاورغاءالمبروك ميلد عليان

المن الداخلى مصراتة
لم يعثر عليهطرابلسمعمر عمر التومى339
الوحدةعثر عليهطرابلسبلعيد محمد بلعيد المقرحى340
وأبناؤه الثلثةاعثر عليهطرابلسامحمد احمد عبدالعزيز341
الوحدةعثر عليهطرابلسالمبروك الجالى342
مفقودطرابلسعبدالسلم الجالى وابنه343

344
 13/8/2011متوفىعثر عليهطرابلسجمعة صالح صالحين

 حسب سجلت المن
الداخلى

مفقودطرابلسعبدا لقادر المهدي اعظومة345
نعمالوحدةعثر عليهطرابلسرمضان قرجى346

347
 الشرطةعثر عليهتاورغاءعلى امحمد بلعيد

العسكرية
30/10/2011أفرج عنه 

الوحدةعثر عليهطرابلسشعيب المبروك سعد دومة348
الوحدةعثر عليهطرابلسسالم المبروك سعد دومة349
الوحدةعثر عليهطرابلسعبدالعزيز المبروك سعد دومة350
الجفرةفتح ا محمد بالقاسم351
نعمالسكتعثر عليهسرتسالم عبدا لمجيد عثمان احمد352
جارى البحثسرتشعبان سعيد الصحراوي353
نعمالوحدةعثر عليهسرتغيث مسعود خميس354

355
 توفى في الجفرة على يدمتوفىالجفرةمحمد صالح صنع ا

 كتيبة من مصراتة أثناء
التحقيق

نعمالوحدةجارى البحثطرابلسنورى عمر الزميرلى356
نعمالوحدةجارى البحثطرابلسعمر صالح الزميرلى357
4/11/2011أفرج عنهالوحدةعثر عليهطرابلسشكري مسعود خميس358
جارى البحثطرابلسسيف السلم مفتاح الجبو359
جارى البحثطرابلسامبارك محمد امبارك360



جارى البحثطرابلسرحيل خميس معمر361
جارى البحثطرابلسعبدا لحفيظ محمد سعد362
جارى البحثطرابلسامحمد سالم امحمد363
جارى البحثطرابلسابراهيم محمد على364
جارى البحثطرابلساحمد عمر جمعة365
جارى البحثطرابلسأسامة محمد فرج366
جارى البحثطرابلسحسن جمعة رمضان367
جارى البحثطرابلسخميس مفتاح368
الوحدةعثر عليهطرابلسسالم احمد زايد369

370
متوفيمكررعثر عليهتاورغاءسالم ساسى محمد العلوانى

28/10/2011
الوحدةعثر عليهطرابلسسليم احمد زايد371
جارى البحثطرابلسصالح احمد زايد372
الشرطة العسكريةجارى البحثطرابلسضو عبدا عجيل373
جارى البحثطرابلسعبدا لحكيم فرج ناجى374
جارى البحثطرابلسعبدالسلم رمضان امبارك375
جارى البحثطرابلسعقيلة محمد سعد376
أفرج عليهالوحدةعثر عليهطرابلسعلى احمد زايد377
=========طرابلسعلى احمد عبيد378
جارى البحثطرابلسعمران خير خير379
جارى البحثطرابلسكمال عبدالسلم اقدورة380
جارى البحثطرابلسمبروك على عبدا381
جارى البحثطرابلسمبروك محمد سعد382
جارى البحثطرابلسمحمد رمضان محمد383
جارى البحثطرابلسمحمد على عبدا384
جارى البحثطرابلسمحمد فرج ناجى385
مكررالوحدةجارى البحثطرابلسمحمد موسى الجبو386
الوحدةجارى البحثطرابلسمعمر صالح عبدا387
الوحدةجارى البحثطرابلسمنير مفتاح محمد388
الوحدةجارى البحثطرابلسموسى محمد ابراهيم389
جارى البحثطرابلسناجى خميس عمر390
نفل إلى السكتالوحدةجارى البحثطرابلسيوسف خير يوسف خير391
المن الداخلىموجودطرابلسمعمر حسين إبراهيم السيود392

393
 ضابط /نقل إلىالمن الوطنىموجودطرابلساحمد حسين ابراهيم السيود

المن الوطنى

394
 ضابط /نقل إلىالوحدةعثر عليهطرابلسالصديق عمار محجوب

المن الوطنى

395
 ضابط /نقل إلىالوحدةعثر عليهطرابلسالهمالي أمبارك عمر

المن الوطنى
ضابط /أفرج عنهالوحدةعثر عليهطرابلسعبدا لباسط محمد النويقص396
ضابطالوحدةعثر عليهطرابلسبشير أحميد397
المصرف الهلىالوحدةعثر عليهطرابلسمحمد محجوب عمار البكوش398
نقل إلى السكتالوحدةعثر عليهطرابلسعلى مسعود احمد شرتيل399
نقل إلى السكتالوحدةعثر عليهطرابلسفرج عمران البرقوطى400



 

نعمالوحدةعثر عليهمحمد الهمالي عيسى401
أفرج عنهنعمالوحدةعثر عليهسرتمفتاح فرج الرتيمى402
الوحدةعثر عليهطرابلسعصام مفتاح بن عامر403
العجلتالوحدةعثر عليهطرابلسضو مصطفى محمد الجليدي404
نعمالسكتموجودطرابلسالصديق موسى أبو حبل405
نعمالوحدةعثر عليهسرتحسن معمر الغول406
نعمالوحدةعثر عليهطرابلسعبدا محمد انويجى407
أفرج عنهجارى البحثطرابلسعلى ابوبكر عبدا ابودويح408
نعمالوحدةعثر عليهسرترمضان أعماره عمر409
نقل إلى السكتنعمالوحدةعثر عليهسرتعبدا لباسط عمر أعماره410
الوحدةعثر عليهسرتمختار عمر مختار سعيد411
نعمالوحدةعثر عليهسرتعبدالسلم ميلد احمد412
الوحدةعثر عليهسرتجمعة احمد محمد اشتيوى413
الوحدةعثر عليهسرتخالد احمد محمد اشتيوى414
الوحدةعثر عليهسرتكمال سالم شلغوم415
نعمالوحدةعثر عليهسرتمفتاح على سعد الديب416
جارى البحثسرتونيس على صالح الفيتورى417
جارى البحثسرتمفتاح جاب ا418
عثر عليهسرتصالح محمد خميس419
الدافنيةنعمكتيبة السويحلىعثر عليهالخمسعبدا أنور الجلب420
الدافنيةنعمكتيبة السويحلىعثر عليه====احمد أنور الجلب421

422
 الدافنية/توفىكتيبة السويحلىعثر عليه=====الجلب أنور الجلب

مصراتة
الدافنيةنعمكتيبة السويحلىعثر عليه====منصور اقليوان الجلب423
الدافنيةنعمكتيبة السويحلىعثر عليه====الجلب فوزي الجلب424

425
 الدافنية /نقل إلى مكانكتيبة السويحلىعثر عليه====عبدا لرحمن فوزي الجلب

مجهول
سرتمحمود محمد صالح حويل426
سرتهيثم احمد عثمان حويل427
سرتاحمد عثمان حويل428
أفرج عنهالسكتعثر عليهسرتالمهدي سعيد المهدي ابوطاسة429
نعمالسكتعثر عليهسرتسليمان عبدا ياقة430

431
 تم القبض عليهعثر عليهسرتاشرف رمضان على صالح

  وهو5شهر
فزاني

تم نقله إلى بنغازيكتيبة الساعدىعثر عليهسرتسالم رجب النقح432
تم نقله إلى بنغازي=======عثر عليهسرتعبدا لعزيز عثمان التومى433
===============عثر عليهسرتعلى سعد النقح434
===============عثر عليهسرترمضان معمر جاب ا435
===============عثر عليهسرتسعيد معمر جاب ا436
===============عثر عليهسرترياض خليفة جبران437
===============عثر عليهسرتجمعة ابورويلة يوسف438
===============عثر عليهسرتسالم  ابورويلة يوسف439
===============عثر عليهسرترمضان  ابورويلة يوسف440



441
 كتيبة الساعدىعثر عليهسرتاحمد ميلد احمد

سابقا
تم ترحيلهم إلى بنغازي

=================عثر عليهسرتسمير سليمان ميلد سليمان442
=================عثر عليهسرتاشرف على خليفة443
==================عثر عليهسرتعلى امحمد احمد444
==================عثر عليهسرتسليم جمعة منصور النقح445
==================عثر عليهسرتصلح ادم عقيل446
سرتعثمان على هدية447
سرتمحفوظ على خيريشة448
سرتأكرم محمد سالم449
سرتبشير بلعيد أحميد450
ثانوية الوحدةعثر عليهسرتابوبكر منصور الفرجانى451
سرتيوسف العمارى452
سرتونيس سالم صالح453
سرتمحمد احمد ميلد454
سرتالمبروك سعد احمد عبدالسلم455
سرتاحمد مفتاح عمار456
سرتوجدي فتح ا عقيل457
سرتمحمد الزليطنى458
سرتصالح مفتاح سليمان459
سرتتوفيق عمران سعد عبدا لصمد460
طرابلسإدريس مفتاح محمد461
طرابلسامحمد عمر امحمد لقطع462
عثر عليهطرابلسجبر محمد جبر اشتيوى463
الوحدةعثر عليهطرابلسعمران رمضان عمران شرتيل464
عثر عليهطرابلسحمزة محمد إسماعيل465
عثر عليهطرابلسعبدا لمولى احمد الصحراوي466
طرابلسخميس جمعة ابوالقاسم467

468
 لم يعثرمصباح عمر ارويص

عليه
مفقودالجفرةسالم عبدا فرج469
مفقودالجفرةعلى رجب المبروك470

471
 لم يعثرطرابلسعبدا لحفيظ جمعة أبو القاسم

عليه
أفرج عنهالوحدةعثر عليهالجفرةفؤاد محمود محمد أبو حبل472
السكتعثر عليهسرتعبدا لباسط أعماره عمر473
عثر عليهطرابلسكمال على فرج المصراتى474
الوحدةموجودةطرابلسفوزية سالم شلغوم475
عثر عليهطرابلسصالح محمد خميس476
عثر عليهطرابلسرمضان محمد رمضان حويل477
مفتاح المبروك زايد478
ثانوية الوحدةموجودترهونةصبحي إبراهيم اجفيله479
عثر عليهطرابلسخالد الصغير480



طرابلسعطايا ل فرج الجلب481
المن الداخلىطرابلسمحمد حافظ جاب ا482
طرابلسمحمد على عمر خير483
طرابلسعبدالسلم على عمر خير484
طرابلسناجى على عمر خير485
طرابلسسراج على عمر خير486
طرابلسابوبكر خميس مطير يد487
طرابلسناجى عصام محمد بن عامر488
أفرج عنهعثر عليهطرابلسجمعة محمد خليفة الجر وشى489
اللجنة المنيةموجودطرابلسعبدالسلم خميس سالم هيركة490
عثر عليهطرابلسسالم خميس سالم هيركة491
توفى تحت التعذيبالسكتعثر عليهطرابلسابراهيم خميس سالم هيركة492
طرابلسمحمد فرج البومة493
طرابلسرضي عبدا ل الرايس494
نعمالدافنيةعثر عليهطرابلسعمران رمضان عمران شرتيل495
15/2012أفرج عنه المن الوطنىعثر عليهطرابلسعلى سعد صالح حوسبن496

497
 مجلس تاورغاء المحلىأفرج عنهطرابلسميلد بحرى خميس

 نقل إلى مصراتة وأطلق
سراحه

498
 مجلس تاورغاء المحلىأفرج عنهطرابلسعبدا لرحمن الشكشاك

 نقل إلى مصراتة وأطلق
سراحه

499
 مجلس تاورغاء المحلىأفرج عنهطرابلسسالم محمد على بن ربح

 نقل إلى مصراتة وأطلق
سراحه

500
 مجلس تاورغاء المحلىأفرج عنهطرابلسإسماعيل محمد على بن ربح

 نقل إلى مصراتة وأطلق
سراحه

501
 مجلس تاورغاء المحلىأفرج عنهطرابلسمصطفى مخلوق قريمة

 نقل إلى مصراتة وأطلق
سراحه

502
 مجلس تاورغاء المحلىأفرج عنهطرابلسعقيلة رجب هوشه

 نقل إلى مصراتة وأطلق
سراحه

503
 مجلس تاورغاء المحلىأفرج عنهطرابلسفتحى عبدا لمولى بيكي

 نقل إلى مصراتة وأطلق
سراحه

نعمالوحدةعثر عليهسرتطلل على حسين ابوطبل504

505
 جارىطرابلسونيس على صالح الفيتورى

البحث

506
 لم يعثرالجفرةعلى المبروك رجب زايد

عليه

507
 لم يعثرالجفرةصلح عبدا فرج

عليه
-أغسطس11====طرابلسمحمد عمر أعمارة لحريك508
-أكتوبر1====طرابلسعادل  عمر أعمارة لحريك509
====طرابلسرضي سالم  أعمارة لحريك510

511
 لم يعثرطرابلسمحمد يوسف عبد الواحد

عليه
أفرج عنهالوحدةعثر عليهطرابلسابراهيم مفتاح معمر512
طرابلسمحمد فرج513
طرابلسعبدالنبى العيني514

515
 يوجد اسم محمد سليمانطرابلسمحمد سليمان محمد بركة

مفتاح بركة
طرابلسعلى احمد بلعيد516
طرابلسمحمد احمد على المشري517
طرابلسمحمد خليفة محمد احنيش518
طرابلسعبدا لعزيز مصطفى محمد عتيق519
طرابلسرمضان الوافي الوافي520



 

طرابلسعبد الحفيظ محمد سعد521
طرابلسنور الدين محمد سعد522
طرابلسحسين جمعة رمضان523
طرابلسخميس مفتاح524
طرابلسمحمد على عبدا525
طرابلسمحمد فرج ناجى526
طرابلسمنصور عبدا لقادر منصور527
طرابلسعلى محمد جبران528
أفرج عنهطرابلسعثر عليهطرابلسمجدى اشنينة529
عثر عليهطرابلسالمبروك محمد عمر الهيشى530
الوحدةعثر عليهطرابلسعبدا عبدالسلم مادى531
طرابلسعمر سليمان صالح إسماعيل532
طرابلسمحمد عبدا سعد533
الوحدةعثر عليهسرتسالم ابوالقاسم التريكى534
توفى تحت التعذيبعثر عليه===صالح  ابوالقاسم التريكى535
الوحدةعثر عليه====سليمان بشير التريكى536
الوحدةعثر عليهسرتمختار  ابوالقاسم التريكى537
مفقود===على عطية نصر538
مفقود===على ونيس مادى539
عثر عليه===جاب ا حامد زايد540
5/11/2011أفرج عنهعثر عليهعادل محمد جبريل ميلد541
الوحدةعثر عليهسرتعلى كونه وأولده542
الوحدةعثر عليه===عبدا كونه543
عثر عليه===موسى محمد صالح زناقر544
عثر عليه===صالح  محمد صالح زناقر545
عثر عليه===احمد  محمد صالح زناقر546
عثر عليه===عبدالسلم  محمد صالح زناقر547
توفى تحت التعذيبعثر عليه===عبدالعالى السمر الجلب548
أفرج عنهعثر عليهالخمسعبدا لقادر سعيد المهدي ابوطاسة549
الدافنيةعثر عليهالخمسعماد السمر الجلب550
توفى تحت التعذيبعثر عليهسرتابراهيم عمار مفتاح رشاد551
توفى تحت التعذيبعثر عليهسرتمحمد ابراهيم عمر عبدا لرحيم552
عثر عليهسرتمحمد امبية عبدا لحفيظ553

554
 كتيبة الساعدىعثر عليهسرتمحمد ميلد سليمان الشهب

سابقا
تم نقلهم إلى بنغازي

=================عثر عليهسرتسليم جمعة النقح555
=================عثر عليهسرتسليمان أعمارة عمر556
سرتعلى احمد557
طرابلسمنير مخزوم558
طرابلسعبدا لسلم مخزوم559
توفى تحت التعذيبعثر عليهسرتسعيد محمد صالح زناقر560



 

نعمالوحدةموجودطرابلساحمد محمد العربي561
نعمالوحدةموجودطرابلسإبراهيم صالح ابوشوق562
طرابلسحمزة احمد جريد563
طرابلسحامد محمد جاب ا564
طرابلسعزا لدين محمد عبد السلم احمد565
طرابلسفرج ميلد جاب ا566
الدافنيهموجودطرابلسكمال عمار على567
أفرج عنهشرطة العسكريةتاورغاءعلى زويه خميس شنينة568
أفرج عنهشرطة العسكريةتاورغاءصالح عاشور يوسف أمبارك569
طرابلسسعد محمد جاب ا570
طرابلسمحمد مصباح بارود571
ميلد رمضان ميلد572
حكيم على ميلد ابراهيم573
ناجى على ميلد574
عمر على الدويب575
الدافنيهموجودطرابلسعبدا لناصر الهاشمي عامر576
الوحدةعثر عليهعمران مصباح عمران577
الوحدةسرتمحمد صالح المين578
الوحدةموجودسرتهاني صالح المين579
الوحدةموجودسرتنبيل صالح المين580
الوحدةموجودسرتمحمد صالح ابوشوق581
صالح محمد صالح زايد582
توفى تحت التعذيبالجفرةناصر محمود محمد ابوحبل583
نعمالوحدةموجودسرتعبدالعاطى مفتاح عبدالعاطى584
نعمالوحدةموجودسرتسالم مفتاح عبدالعاطى585
المن الداخليموجودسرتسليمان بشير ابوسدره586
المن الداخليموجودسرتعلى  بشير ابوسدره587
المن الداخليموجودسرتحسن  بشير ابوسدره588
المن الداخليموجودسرتالحسين بشير ابوسدره589

590
 لم يعثرالجفرةسالم عبدا فرج

عليه
سالم فرج القماطى591
نقل إلى المن الداخليالسكتموجودالمنتصر بال سالم القبى592
الوحدةموجودطرابلسعبدا لباسط على خميس هيركة593
الوحدةموجودطرابلسعبدا سعد احمد594
المن الداخليموجودطرابلساحمد سعد احمد595
طرابلسعباد سالم محمد رجب596
طرابلسمفتاح عبدا لمجيد مصباح597
متوفىعثر عليهأسامة محمد فرج الشويرف598
طرابلسعبدا لسلم محمد رمضان599
طرابلسمحمد رمضان عبدا لسلم زايد600





طرابلسالمبروك رمضان عبدا لسلم زايد601
طرابلساحمد رمضان عبدا لسلم زايد602

603
 اللجنةعثر عليهطرابلسعبدا محمد عمر انويجى

المنية
عثر عليهطرابلسمحمد عمر محمد سعد604
الوحدةموجودطرابلساجبير محمد اجبير605

606
 المنموجودطرابلسعمر زايد الزبيدي

الداخلى
نقل الى المن الوطنى

=======موجودطرابلسزايد محمد الزبيدي607
=======عثر عليهطرابلسأسامة محمد الزبيدي608

609
 كتيبةعثر عليهطرابلسصلح محمد عمار على

الستقلل
 توفى تحت التعذيب

(الشويرف)

610
 كتيبةعثر عليهطرابلسمحمد جبريل محمد عيسى

الستقلل
 توفى فى مصراتة تحت

التعذيب
الوحدةعثر عليهطرابلسمعتز محمد عمار محمد611
ك الستقللنغمالوحدةعثر عليهطرابلسجبريل على جبريل محمد612
====نعمالوحدةعثر عليهطرابلسعبدالرؤوف على جبريل محمداااا

======نعمالوحدةعثر عليهطرابلسعبدا لبارى على جبريل محمد614
=======نعمالوحدةعثر عليهطرابلسأسامة ابوبكر عمار على615
توفى تحت التعذيب فىك لستقللعثر عليهطرابلسعلى ابوبكر عمار على616

617
 لم يعثرطرابلسحوسبن عبدا لمولى اقليوان

عليه

618
 ثانويةموجودطرابلسمجدي عاشور حشاد

الوحدة
نعم

طرابلسعزا لدين محمد عبدا لسلم احمد619
لم نتاكد بعدمتوفىطرابلسعبدا لسلم خالد المين620
طرابلساشرف مصباح غيث621
طرابلسعبدا لسلم محمد رمضان622
طرابلسمحمد رمضان عبدا لسلم623
طرابلسمبروك رمضان عبد السلم624
طرابلسالقذافى مصباح اعوج625

626
 جارىالخمسمحمد السمر الجلب

البحث

627
 جارىالخمسجلل السمر الجلب

البحث
طرابلسمحمد ابراهيم عمر حسن628
طرابلسعمر ابراهيم عمر حسن629
طرابلسعقيلة عمر محمد حسن630
طرابلسعياذ سالم محمد رجب631
طرابلسفوزي صالح إسماعيل632

633
 المنموجودطرابلسعبدا لمنعم محمد إسماعيل

الداخلى
طرابلسابونويره على ابونويره634
طرابلسحكيم على ميلد ابراهيم635
طرابلسجاب ا حامد جاب ا636
طرابلسميلد رمضان ميلد ابراهيم637
طرابلسجبريل عبدا جبريل638

639
 المنموجودطرابلسخالد المرتجع رحيل

الوطنى
ضابطنعم

640
 المنموجودطرابلسمنير عبدا عبدا لحفيظ

الداخلى
نعم





نعمالوحدةموجودطرابلسبشير بشير احمد641
مسموح بالزيارة غيرنعمالسكتموجودطرابلسسعد مسعود سعد شرتيل642
متوفىطرابلسعبدا لحميد عبد السلم غيث643
مفقودمفقودطرابلسميلد عبد السلم غيث644
مفقودمفقودطرابلسمحمد عبدا لسلم غيث645
طرابلساحمد الصادق عبدالدايم646
الوحدةموجودطرابلسصبحي إبراهيم اجفيلة647

648
عثر عليهطرابلسفرج محمد اشتيوى

متوفى  في مصراتة
عثر عليهطرابلساحمد على المبروك سالم649
أفرج عنهالوحدةموجودتاورغاءاحمد  رحيل الرتيمى650
عثر عليهطرابلساشرف حسين غيث651
السكت (أفرج عنه)عثر عليهطرابلسسالم البركى652
موجودطرابلسمحمد فرج الرتيمي653
أفرج عنهعثر عليهطرابلسموسى عمار على عمار654
عثر عليهطرابلسعمار على عمار655
عثر عليهطرابلسعلى على عمار656
عثر عليهطرابلساحمد سالم القطع657
أفرج عنهعثر عليهطرابلسعبدا لهادى جاب ا658
عثر عليهتاورغاءخليفة احويج659
مكررعثر عليهطرابلسمنير عبدا عبد الحفيظ660

661
 ثانويةعثر عليهطرابلسبشير بشير على احمد

الوحدة

662
 ثانويةموجودطرابلسجمعة اشتيوى

الوحدة
نعم

663
 ثانويةموجودغربانالصديق جمعة محمد

الوحدة
نعم

طرابلسميلد إبراهيم ميلد664
طرابلسرمضان سالم نوح665
أفرج عنهعثر عليهطرابلسالطاهر جاب ا666
عثر عليهطرابلسمحمد مفتاح بركة667
عثر عليهطرابلسخميس مفتاح بركة668

669
 المنموجودطرابلسسلمة عيسى الطاهر

الداخلى
عثر عليهطرابلسميلد شعيب670
توفى في مصراتةعثر عليهطرابلسمحمد مصباح الشيكة671

672
 متوفى حسب سجلت المنعثر عليهطرابلسهيثم القذافى مصباح اعواج

الداخلى مصراتة

متوفى حسب ما ورد إليناعثر عليهسرتمحمد عمار رشاد673
متوفى حسب ما ورد إليناعثر عليهسرتإبراهيم عمار رشاد674
متوفى حسب ما ورد إليناعثر عليهسرتسعيد محمد زناقر675
عثر عليهسرتمجدي هدية على نصر676
\سرتبشير هدية على نصر677
سرتعبدا لسلم  هدية على نصر678
سرتعبدا لحليم عاشور679
بداية الحداثمفقودفراس سالم كريم680





طرابلسسراج عاشور سالم هدية681

682
 المنالجنوبعلى امحمد ازبيدى

الوطنى
ا الوطنىالجنوبميلد عبدا لمولىليشيكح683

684
 متوفى حسب الصور بالمنالجنوبعلى العاتي

الداخلى

685
 المنطرابلسسالم محمد عبدا

الوطنى
ضابط

مفقودطرابلسمعمر التومى686
طرابلسعبدا لحكيم جاب ا687
طرابلسفهمي صالح بشير688
طرابلسابن أخ زايد جاب ا689
طرابلسابن أخ مفتاح الكيلو690
طرابلسعبدا لرزاق على معقيل691
طرابلسمنير على معقيل692
طرابلسعبدا لبارى ناجى احقاف693
طرابلسمحمد مسعود محمد قرجى694
طرابلسمحمد إبراهيم سالم695
طرابلسمبروك محمد عمر عبدا696
طرابلسعبدا لسلم  محمد عمر عبدا697
طرابلسعبدا  محمد عمر عبدا698
سرتنصر عطية هدية نصر699
سرتفرج عطية هدية نصر700
سرتفوزي ونيس محمد عبدا701
سرتعبدا لمنعم ونيس محمد عبدا702
طرابلسمحمد عمر عبدا703
أفرج عنهعبدا لهادى جاب ا704
طرابلسالطاهر جاب ا705
طرابلسفرج على صالح شعبان706
مفقودالدهماني مصطفى عبدا707
طرابلسمصطفى صالح عبدا لعزيز708
طرابلسصالح مختار سالم709
طرابلسسليمان مختار سالم710
طرابلسمحمود محمد صالح حويل711
طرابلسعبدا لرحمن أحميدان712
طرابلسناصر أحميدان713

714
 ثانويةموجودسرتزهير مفتاح محمد العمارى

الوحدة
نعم

أفرج عنهطرابلسمحمد فرج العمارى715

716
 المنموجودطرابلسجمال عبدالعالى احبارة

الداخلي
أفرج عنهنعم

717
 المنموجودطرابلسسعد محمد سعد ابوشريدة

الداخلى
نعم

718
 توفى داخل كتيبة ارضطرابلسعبدا يوسف ابوبكر ميلد

الرجال مصراتة

719
 متوفى حسب سجلت المنبلعيد صالح سالم احقا ف

الداخلى مصراتة

720
 متوفى حسب سجلت المنعثر عليهحسين صالح ازقير

الداخلى مصراتة

721
 متوفى حسب سجلت المنعثر عليهمحمد نصر ازقير

الداخلى مصراتة
2011-8-23توفى بتاريخ عثر عليهسعد صابر زايد722
2011-8-13توفى بتاريخعثر عليهمبروك مفتاح جمعة723
2011-8-12توفى بتاريخعثر عليهمحمد مفتاح جمعة724

725
 متوفى حسب سجلت المنعثر عليهصالح بلقا سم التريكى

الداخلى مصراتة
متوفى حين دخول (علم)نورا لدين ونيس مسعود زايد726
توفى فى كتيبة ذات الرمالعثر عليهطرابلسمهند عبدا عبد الكريم727
72
8

 توفى تحت التعذيب فيعثر عليهطرابلسعبدا بحرون
كتيبة شهداء تاجوراء





762
 منجى عمران سالم

الدقدوق
جارى البحث

كتيبة المحاربسعيد ونيس محمد763

764
 صالح الفيتورى صالح

محمد
جارى البحث

765
 سليمان مصطفى رجب

شفتر
جارى البحث

جارى البحثابوبكر سعد ابوبكر766
مفقودصلح بركة صالح767
أفرج عنهعثر عليهعبدا لسلم على خير768

769
 ابوبكر عبدا لسلم

صالح بركة
جارى البحث

770
 محمد على محمد

الفرجانى
جارى البحث

جارى البحثفتحى على سنكبر771
جارى البحثمحمد على سنكبر772
جارى البحثسعيد عبدا جمعه773
=عمر المهدي عبد النبي774
=رجب عبدالهى775
القذافى مصباح اعواج776
جارى البحثعبد الحميد عبد ا محمد778
الدافنيهموجودمفتاح رمضان محمد سالم779
أفرج عليهنعمموجودرمضان مفتاح النابض780
جارى البحثصالح عبدا لسلم سالم781
ثانوية الوحدةنعمموجودعلى المهدوى اعظومه782
جارى البحثعلى فرج المبروك783
جارى البحثسالم محمد خميس784
جارى البحثمحمد احمد محمد محلوف785

786
 ميلد رمضان ميلد

السعساع
جارى البحث

787
 ربيع رمضان ميلد

السعساع
جارى البحث

مفقوداشرف سعد البرقوطى788
نعمالسكتجارى البحثالصديق موسى ابوحبل789
مكررمحمد موسى ابوحبل790
جارى البحثانويجي عمر انويجي791

792
 ثانويةموجودشاكر محمد مفتاح سليمان

الوحدة

793
 ثانويةموجودصالح محمد مفتاح سليمان

الوحدة

794
 ميلد ابراهيم ميلد

سليمان
موجود

795
 مصطفى يونس سعد

يونس
نعمالدافنيةموجود

الدافنيةموجودعاشور سعد معرف سعد796
الدافنيةموجودعبدالنبى السمر الجلب797

798
 رمضان محمد رمضان

محمود
الدافنيةموجود

الدافنيةموجودمفتاح رمضان محمد سالم799
الدافنيةموجودعبال أنور الجلب800

801
 عمران رمضان عمران

شرتيل
الدافنيةموجود

الدافنيةموجودخميس نصر المشري سعد802





الدافنيةموجودرمضان مفتاح عمرالنايض803
الدافنيةموجودفرج محمد عمران احنبيكة804
الدافنيةموجودمحمد احمد ابراهيم احمد805
الدافنيةموجودخيرى عارف التريكى806
الدافنيةموجودعمرعبدا خالد سعد807

808
أفرج عنه /الدافنيةموجودمعمر ابراهيم احمد الفرجانى

26/12/2011
نعمالدافنيةموجودسا لم سليمان جمعة ابوصديغ809
الدافنيةموجودالجلب فوزي الجلب اقليوان810
مفقودعبد الرحمن فوزي الجلب811
الوحدةموجودخمبس جمعه ابوالقاسم812

813
 جارىاحمد عبدالسلم محمد عبدالسلم

البحث

814
 المنعلى سعد صالح حوسبن

الوطنى
أفرج عنه

815
 ثانويةموجودميلد صالح المين

الوحدة

816
 جارىإسماعيل صالح احمد الهيشى

البحت

817
 جارىمحمود عمر محمد سعد

البحث
ضابطمفقودابوبكر فرج ارحيمة818

819
 جارىمحسن إدريس سعد

البحث

820
 ثانويةموجودصالح عبدالسلم سالم

الوحدة

821
 جارىميلد رمضان ميلد

البحث

822
 جارىفوزي على مفتاح

البحث

823
 جارىأيمن رجب شطيب

البحث

824
 جارىمفتاح ونيس شطيب

البحث

825

 جارىجمعه ابراهيم عبدالهى
البحث

 تم التعرف على
 منهم متوفيين3

 حسب الصور
بالمن الداخلى

826
 جارىابوالقاسم ابراهيم عبدالهى

البحث
==========

827
 جارىعبدا ل ابراهيم عبدالهى

البحث
==========

828
 جارىنورى ابراهيم عبدالهى

البحث
==========

829
 جارىسالم ابراهيم عبدالهى

البحث
==========

830
 ثانويةموجودسرتمعمر حسن الغول

الوحدة
أفرج عنهنعم

831
 ثانويةموجودسرتمجدى حسن الغول

الوحدة
أفرج عنهنعم

أفرج عنهنعمالوحدةموجودسرتمحمد عمار رشاد832
مفقودطرابلسمحمود فرج احبارة833

834
 المنموجودتاورغاءمعمر اشتيوى محمد

الداخلى
تاورغاءمحمد مفتاح بركة835

836
 المنتاورغاءمفتاح الفرجانى محمد

الداخلى

تاورغاءخا لد عمر الصغير837

838
 جارىونيس على صالح الفيتورى

البحث





مفقودتاورغاءموسى محمد مفتاح843
مفقودتاورغاءمفتاح بشير مفتاح844
مفقودتاورغاءعلي امراجع عبدالسلم845
مفقودتاورغاءمصطفى احمد محمد846

847
 المنتاورغاءمحمد فرج سلمة

الداخلى
مفقودتاورغاءمحمد مسعود سلمة848
مفقودتاورغاءمحمد مصباح حسن849
مفقودتاورغاءاحمد السنوسىالضبع850
مفقودتاورغاءالهدار مختار الضبع851

852
 جارىونيس على صالح الفيتورى

البحث

853
 جارىعبدالفتاح  السنكير

البحث

854
 جارىسرتمحمد المهدي مفتا ح الغز يل

البحث

855
 جارىسرتعبدالقادرالمهدىمفتاح الغز يل

البحث
يوجد معه أشقائه

856
 جارىسرتكمال سالم مفتاح الغز يل

البحث

857
 جارىسرتعبد الفتاح على محمد

البحث

858
 جارىسرتنورى عاشور السمح

البحث

859
 المنموجودأسامه مصباح الشيكة

الداخلى
نعم

السكتموجودطرابلسمحمد فرج حويل860

861
 متوفى حسبهيثم مصباح القذافى اعواج

 الصور بالمن
الداخلى

الداخلى0اموجودهيثم مفتاح النايض862

863
 المنموجودطرابلسزايد صالح زايد

الداخلى
نعم

864
 جارىجاب ا محمد جاب ا التومى

البحث

865
 المنموجودعلى سلطان خميس

الداخلى
نعم

866
 المنموجودتاورغاءعلى امحمد صالح عبد العزيز

الداخلى
نعم

867
 المنموجودتاورغاءعبدلهادى امحمد صالح عبدلعزيز

الداخلى
نعم

سرتعلى سعد زايد زناقر868
امحمد الصغير على مفتاح869

870
 ثانويةموجودسرتمحمد صالح ابوشوق

الوحدة
نعم

871
 ثانويةموجودسرتفرج عطية على نصر

الوحدة
أفرج عنه

872
 ثانويةموجودسرتبشير هدية على نصر

الوحدة
أفرج عنه

873
 جارىمحمد يوسف عبدا لواحد

البحث

874
 ثانويةموجودطرابلسفرج محمد عبدا ل عبدو

الوحدة
نعم

875
 ثانويةموجودطرابلسمحمد خليفة بيت الما ل

الوحدة
نعم

876
 ثانويةموجودطرابلسابوبكر بحرون

الوحدة

877
 ثانويةموجودطرابلسعبدا ل غانم هيركة

الوحدة
نعم

878
 ثانويةموجودطرابلسمحمد خميس دنه



مفقودالجفرةصالح عقيلة سالم مشرى962
مشهور(صلح)

 جارىفرج رحيل محمد شلك963
البحث

 جارىأوبارىمحمد احمد حويل964
البحث

 المنموجودترهونةمحمد صالح حسين عجاج965
الوطنى

 المنموجودطرابلسسالم عبد ا966
الوطنى

مكررنعم

 المنموجودالجنوبميلد محمد اليشيكح967
الوطنى

مكرر

 المنموجودالجنوبسالم زايد الزبيدي968
الوطنى

مكرر

ترهونةمحمد مسعود سليمان969
ترهونةجلل محمد مسعود سليمان970
بلعيد (نوم)ترهونةبلعيد على نصر971
 جارىالجفرةسالم على سالم دبنون972

البحث

973
 ثانويةموجودتاورغاءاحمد رحيل ارتيمى

الوحدة
أفرج عنهنعم

 ثانويةموجودسرتمفتاح فرج ارتيمى974
الوحدة

أفرج عنهنعم

 جارىأسامة مسعود مصباح بارود975
البحث

السكتموجوداشتيوى عبدا على احنيش976
 جارىسرتعلى عبد الرحمن سلمة977

البحث
 متوفى حسب بلغعبد القادر عبد ا جمعه978

أقاربه
نعمالسكتموجودسرتمحمد رحيل ارتيمى979
 اللجنةموجودمنصور رمضان الدويك980

المنية
نعم

 جارىعبدالباسط مفتاح عبدا بوفارس981
البحث

 لنمناموجودابونجيممنصور فرج على982
الداخلى

نعم

 المنموجودابونجيمعلى فرج على983
الداخلى

نعم

 متوفى حسبتاورغاءجمال إبراهيم حوسبن984
 الصور بالمن

الداخلى
7من شهر مفقودصالح عقيلة الفرجانى985
مفقودسرتناصر عقيلة هدية986
مفقودسرتسعد خليفة احقاف987
مفقودسرتصالح عبد السلم سالم988
 جارىمحمود حسن سعد صالح989

البحث
 المنموجودابن ميلد المايل990

الداخلى
 المنموجودابن جوه991

الداخلى
محمد سالم ابوسدره992
السكتصالح ابوسدره993
 بنمفتاح مصطفى شقة994

غشير
مفقود

قتل تحت التعذيبسرتمحمد الفيتورى زايد995
 اللجنةموجودمحمد موسى محمد ابودويح996

المنية
مفقودعمرالمهدى عبدالنبى997

100
2

 ثانويةموجودعبد الكريم المصراتى
الوحدة

نعم

100
3

مفقودتاورغاءعبد الكريم احمد محمد

100
4

مفقودحسين احمد مفتاح ا بورشدان

100
5

 الوحدةأيمن رجب سعد شعيب
سابقا

100
6

امن داخليعياد سعد بلعيد سعد

100
7

أمن داخليمنصور فرج المبروك 

100
8

أمن داخليعلى فرج المبروك 

100
9

أمن داخليبشير مفتاح حسن نويقص

101
0

 عبد الناصر سعد محمد عبد
السلم 

أمن داخلي

خميس بركة على 1011
101
2

معمر عتيقة محمد 

101
3

 إبراهيم مبروك عبدالكريم
المجدورب

101
4

جاب ا حامد زايد الفيتوري

101
5

بشير حامد زايد الفيتوري

101
6

محمد خميس على فريضة 

101
7

حمزة خميس على فريضة 

101
8

خميس رحيل خميس فريضة

101
9

أيوب ميلد محمد خليفة

102
0

جمعة محمد جمعة جوه

102
1

المبروك سعد محمد عبد السلم 

102
2

أحمد سالم بيكي 

102
3

علي مفتاح عمار

102
4

رمضان عبد السلم نوم 

102
5

عوض محمد عيسى القذافي

102
6

أسامة محمد عيسى القذافي

102
7

جمال عون

102
8

هاني سعد منير

102
9

محمد علي حسين ليسود

103
0

ميلد مامون صالح جبريل

103
1

اسامة مسعود الشيكة 

عبد السلم محمد سعد أبوهديمة103





883
 المنموجودإبراهيم مبروك عبدا لكريم

الداخلى

884
 المنموجودعبدا لواحد سلطان خميس

الداخلى
نعم

خالد دبنون885

886
 المنموجوداحمد عمر هيركة

الداخلى

887
 المنموجودغانم عمر هيركة

الداخلى

888
 المنموجوداحمد عبد السلم التهامي

الداخلى
نعم

889
 المنموجودمحمد مفتاح حسن

الداخلى
نعم

أفرج عنهطرابلسفرج عاشور اليكيمع890
لتوجد معلوماتنصر الدين مفتاح قراف891
المن الداخليموجودمحمد رمضان محمد حسين892
مفقودعباد سالم فرج893

894
 المنموجودفتحي محمد سالم

الداخلي
نعم

لتوجد معلوماتعبدا لوافى رمضان عبدا لوافى895

896
 المنموجودطرابلسمجدى مصباح رجب مخزوم

الداخلي
نعم

897
 المنموجودعبدا ل الهيشى

الداخلي
نعم

898
 جارىحمزة رمضان محمد سالم

البحث
لتوجد معلوماتمروان رمضان محمد سالم899
لتوجد معلوماتعبدا لمطلب رمضان محمد سالم900
مفقودبشير عاشور رزق901

902
 جارىمحمد احمد محمد مخلوق

البحث

903
 جارىسالم محمد عبد ا ابونويره

البحث

904
 جارىمروان محمد عبد السلم

البحث

905
 جارىميلد جبريل عبد ا شطيب

البحث

906
 جارىعبدا لقادر مسعود المبروك

البحث

907
 جارىمسعود المبروك مسعود فرج

البحث

908
 جارىفرج ونيس مادي

البحث
جارىفوزي ونيس مادي909
===على ونيس مادي910
===عبد المولى ونيس مادي911
===عبد المنعم ونيس مادي912

913
 جارىمحمد إسماعيل ابوصديغ

البحث

913
 جارىاحمد الفيتورى عقيلة شرتيل

البحث
مفقودسرتنصر الدين محمد عبد ا عبدو914
مفقودسرتاشرف محمد عبد ا عبدو915
مفقودمحمد حسين عبد الوافي916

917
 ثانويةموجودمصطفى محمد العربي

الوحدة
السكتموجودمختار جمعه سعيد918
السكتموجودسعيد جمعه سعيد919
السكتموجودمفتاح جمعه سعيد920
مفقودحمزة قاسم مسعود921





922
 ثانويةموجودطرابلسابوبكر سعد سا لم اعتيقه

الوحدة
نعم

مفقودمحمد محمد حسن العورانى923

924
 ثانويةموجودطرابلسميلد مسعود البومة

الوحدة
نعم

925
 يوجد/عبد السلمعبد السلم رمضان القبى

رمضان سالم

926
 حسب الصليب الحمرمفقودمحمد موسى ابوحبل

موجود بمصرانه
26/11/2011

نعمالسكتموجودعلى فرج خميس927

928
 ثانويةموجودفرج خميس على

الوحدة
نعم

929
 جارىصلح محمد على انويجي

البحث

930
 جارىاحمد موسى محمد

البحث

931
 جارىطرابلساحمد عبد السلم محمد

البحث

932
 جارىطرابلسعبدا لنا صر سعد محمد

البحث

933
 المنموجودمنير عبد ا عبد الحفيظ

الداخلى
نعم

934
 ثانويةموجودطرابلسمحمد على فرج ابوغالبه

الوحدة

935
 ثانويةموجودالصديق الزروق الزورق

الوحدة

936
 ثانويةموجودخميس سعد خميس

الوحدة

937
 ثانويةموجودعلى احويج

الوحدة
مفقودخليفة احويج938
مفقودلطفي ميلد ابوحشانة939

940
 جارىطرابلسمنصور خميس هيركة

البحث

941
 جارىطرابلسمحمد خميس هيركة

البحث

942
 جارىاشرف رمضان ابوشيبة

البحث
مفقودعادل مصباح العبانى943

944
 جارىمعمر عمر التومى

البحث

945
 جارىسمير صالح مصباح العجيلي

البحث

946
 جارىطرابلسابوبكر مبروك سعد دومه

البحث

947
 فرارةامحمد امبارك ميلد

القطف
 ثانويةموجود

الوحدة
نعم

948
 جارىعبدا لقادر مسعود على

البحث

949
 جارىعبد الوافي رمضان مفتاح

البحث

950
 جارىالقذافى منصور مفتاح

البحث

951
 المنموجودمعمر اشتيوى محمد

الداخلى

952
 المنموجودمفتاح الفرجانى محمد

الداخلى

953
 المنموجودخالد عمر الصغير

الداخلى



Viva Libya!  

Libya 360° 

http://libya360.wordpress.com/
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