
االسمالبطاقة رقم متسلسل رقم

االحمد محمد محمود ابتسام11496

حرفوش الياس ابراهيم22091

جبور رهيف ابراهيم32899

الرواس موفق محمد ابراهيم43157

رزق يوسف ابراهيم51614

عالم محسن اثامه61814

الضاهر احمد احمد72373

هرموش اسعد احمد83106

جبلي باسم انور احمد93183

عثمان حاتم احمد103083

الفي خرفان احمد113011

بياع خضر احمد121985

عثمان خضر احمد132710

إشراقية الدين سعد احمد142215

عباس صبري احمد152320

صايغ عبدالحي احمد162063

الوزير عثمان احمد172265

الكرمه عوض عوض احمد181670

رسى فارس احمد191953

موسى رشيد محمد احمد201855

شريتح محمد احمد213168

شندب محمد احمد221902

جعفير علي محمد احمد233096

فتفت محمد احمد243252

جاجيه فؤاد محمد احمد253228

ياسين محمد احمد262673

المصري محمود احمد272062

بدور محمود احمد281934

خالد محمود احمد293162

طالب ناظم احمد301544

هوشر نبيل احمد312996

زياده اللطيف عبد همام احمد321386

جريج جورج ادوار332729

طالب اسحاق طالب ادوين341383
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   طرابلس في المحامين نقابة

   2021/2022 لدورة اإلنتخاب لهم يحق الذين العام الجدول على المسجلين المحامين بأسماء النهائية الالئحة

   30/09/2021 بتاريخ صادرة الئحة

ديب اسعد اديب352577

الخوري فوزي اديب362273

الفنج غازي كرولين ارباال372893

دحدح صليبا ارنستو382537

ياغي حسين اسامه393180

الراسي موسى رباح اسامة402003

ديب هنري اسامة411960

جراد سعيد اسامه422250

هرموش السالم عبد اسامه433085

كرم جرجي اسطفان442678

الياس ريحان اسطفان452936

هرموش احمد اسعد461549

موراني انطانيوس اسعد472008

مارديني بولس اسعد482021

الفخري يوسف اسعد492054

الحسن هاشم اسماعيل503170

مسعده محمد اقبال513232

ارمش كرم اكـرام521280

االيوبي اسماعيل محمد فاتن االميره532946

شهاب المجيد االميرعبد مي االميره541799

الحاج لويس البير551603

معوض الغزال الغزال بطرس الشيخ561327

عبدو صبري الشيخ جوزيف الشيخ571720

عبدو جواد الشيخ صبري الشيخ581143

معلوف فريد الفراد591341

السمراني الفريد الفس603090

صوان منزه المازه612906

سعد رباح الماظ621876

هرموش علي عاصم باهلل المعتصم632571

عيروت يوسف انطوان النقيب641331

الدايه عشير بسام النقيب651255

طوق يوسف جرجس النقيب661200

الموراني عزيز جورج النقيب671238

نجا حسن خلدون النقيب681149

درباس توفيق رشيد النقيب691196

الجسر عدنان سمير النقيب701223

دبليز وهيب محمد الرزاق عبد النقيب711215

غنطوس فايز فادي النقيب721316

مقدم حسام فهد النقيب731587

مراد خالد محمد النقيب741523

الخوري انطون ميشال النقيب751362

ابراهيم اديب الياس762938

ساسين جرجي الياس771643

الخوري مجيد الياس782879

فنيانوس انطوان اليان793026
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   طرابلس في المحامين نقابة

   2021/2022 لدورة اإلنتخاب لهم يحق الذين العام الجدول على المسجلين المحامين بأسماء النهائية الالئحة

   30/09/2021 بتاريخ صادرة الئحة

هللا فضل محسن اليسار802444

السيد محمد اليسار812815

الشامي يوسف اليسار822891

نصار اسحق الين832377

الراسي شوقي الين841948

الخوري ادمون امال852211

انطونيوس اميل امل862087

األسعد نزار امل872413

المصري محمد اميره881910

الخوري نجيب اميل891893

صليبا عاطف امين902796

جمعه احمد امينه911601

عرب فواد اندره922522

صافي كامل انديرا932740

الحزوري ابراهيم انطانيوس941872

العنداري جرجس انطوان951770

شحاده جوزيف انطوان963108

السيد حنا انطوان972208

كرم سعد انطوان982330

ضاهر عيسى انطوان991515

صفير الخوري يوسف انطوان1001309

العجلتوني يوسف انطوان1011317

مخلوف يوسف انطوان1021353

يمين محسن انطون1031339

سليمان بو موسي انطوني1043061

سعد جبرايل حنا انور1051865

بارود درويش انور1061895

صابات رومانوس انيسه1072574

سلوم اسطفان اودين1081682

حيدر خليل اوسامه1091604

سعد سايد ايستيل1103222

كيدوريان البرت ايفانا1111750

الناهوم اسعد ايفون1121776

رحمة انطوان ايلي1132493

جريج جورج ايلي1142896

نصار جورج ايلي1152911

واكيم جورج ايلي1163077

أيوب ضوميط ايلي1172510

ضاهر فواد ايلي1181466

عازار لويس ايلي1192323

البيطار مدحت ايلي1202939

هيكل فياض ايليان1212285

جريج حنا ايليانه1222590

الدويهي يوسف ايّمه1233063

اللقيس بهيج ايمان1241497
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   طرابلس في المحامين نقابة

   2021/2022 لدورة اإلنتخاب لهم يحق الذين العام الجدول على المسجلين المحامين بأسماء النهائية الالئحة

   30/09/2021 بتاريخ صادرة الئحة

ضناوي حسن محمد ايمان1251423

نابلسي غزوان محمد ايمان1262025

حجازي محمود ايمان1273172

طراد خالد ايمن1282736

مجذوب احمد ايهاب1292387

حجازي وليد أحمد1302974

نادر ابي يعقوب أرور1311864

السنكري رياض أمين1321305

الدويهي شلهوب هللا رحمة أنطوان1332584

معوض ميشال أيلي1343136

هيكل اسعد آدي1352665

الدويهي فياض آفلين1362869

هللا نصر جوزيف باتريسيا1373115

اجبع جورج باخوس1382764

حديد يوسف باخوس1391520

سمور حسين بارعه1403206

ونلي قره شكري بارعه1411849

اسكندر يوسف بارندات1422233

فهد شليطا باسكال1432778

ايوب نبيل باسكال1442371

العم طنوس باسم1452158

شبطيني فارنون باماال1462066

فيليب كريم بامين1473032

مراد سهيل بدر1482820

حنا ساسين بدوي1491342

كرم عبود برناديت1502019

ديب غسان برنديت1511600

ونوس بدر بسام1521988

الحسيني حسن بسام1532031

نشابه هللا عبد بسام1542587

علماوية رفعت محمد بسام1551611

الرمالوي محمود بسام1562420

جمال ممدوح بسام1571477

ضاهر الياس بسكال1581950

الخوري خليل بشار1592975

معصراني نديم محمد بشار1602384

الدويهي بطرس بشرى1612955

فرنجيه سايد بطرس1621616

فضول شهيد بطرس1631391

الدويهي مخايل بطرس1641333

هرموش احمد بالل1652375

مولوي سمير بالل1662085

 الخربطلي سامي بالل1672508

سعاده اميل بول1683230

فرنجيه غالب بولس1692310
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   طرابلس في المحامين نقابة

   2021/2022 لدورة اإلنتخاب لهم يحق الذين العام الجدول على المسجلين المحامين بأسماء النهائية الالئحة

   30/09/2021 بتاريخ صادرة الئحة

ابراهيم ابراهيم بيار1701892

طوبيا اميل بيار1712186

جريج توفيق بيار1722326

الشامي خليل بيارو1732645

عزيزه يوسف بيارو1742606

الدويهي سليمان تامي1751968

انطون باسيلي تانيا1762892

يوسف مخائيل تانيه1771991

متى جان تايدار1781753

كرم عبود تراز1791610

بطرس نعيم تريز1801967

شبل عبدهللا تغريد1812445

طوق جرجس تمام1822963

علي مفلح تمام1833067

المصري حسام توفيق1842924

معصراني هللا عبد توفيق1851257

بصبوص سلطان محمود توفيق1861534

الحجل نهاد ثناء1871772

الصمد شاكر الغني عبد محمد ثنى1881538

كرم حنا جاد1893116

لحود شربل جاك1901366

دابله حنا جاكلين1911479

شلهوب انطون جان1921606

مرعب بطرس جان1932480

فرنجيه سايد بيار جان1942431

حيدر جرجي جان1951622

الخوري رومانوس جان1961645

معربس ساسين جان1971439

الدويهي الجر سايد جانيت1982090

لحود جان جبرائيل1991576

الخوري ابراهيم جرجس2002669

ديب خليل جرجس2011348

فنيانوس محسن جرجس2021518

طعمه يوسف جرجس2031951

البقار علي جالل2041945

عون ماجد جالل2052214

نجا احمد جمال2062077

الرافعي الطيب القادر عبد الدين جمال2071270

اشراقيه الدين سعد جمال2081914

الجمل احمد جميل2091602

ديب دوميط جميل2102898

شاهين نجيب جميل2112443

شديد نطوان جميل2122759

جبور يوسف جميل2131866

النشار بسام جنان2142611
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   طرابلس في المحامين نقابة

   2021/2022 لدورة اإلنتخاب لهم يحق الذين العام الجدول على المسجلين المحامين بأسماء النهائية الالئحة

   30/09/2021 بتاريخ صادرة الئحة

عيسى سالم جنان2151809

معاليقي سمير جنان2162408

شينا جان جنفياف2171499

طبو محمود جنى2183000

الهندي جورج جنين2192719

جبور جورج جنين2202918

العريجي بدوي جهاد2212551

سعيد حليم جهاد2222973

حوشان حنا جهاد2231449

دندشي ممدوح جهاد2241700

يعقوب نقوال جهاد2251692

طنوس حنا جهان2263021

يوسف مجيد جو2273050

فرنجيه يوسف جو2282471

بولس سيمون جواد2291843

خوري يوسف جواد2302745

يمين آميل جوآل2313185

 يزبك طاني جوال2323233

الخوري مسعد جود2332348

الحصني عبدهللا جودي2342832

االرملي ميشال جوديت2353002

طربيه ابراهيم جورج2361328

االحمر الياس جورج2371857

الخوري الياس جورج2382690

الدويهي وهبه بطرس جورج2392726

بستاني جميل جورج2401530

منصور جميل جورج2411777

طيون حليم جورج2421365

دابله حنا جورج2431609

معيكي رشاد جورج2442953

منصور رياض جورج2452958

ديب سعدهللا جورج2461387

عاقله سمعان جورج2471519

بشاره فادي جورج2483244

جريج فيليب جورج2491302

شدراوي ناصيف جورج2503226

جعجع نايف جورج2511716

نصار نسيم جورج2521527

دعبول نعمه جورج2531964

هللا عطا نعيم جورج2541778

جالد نقوال جورج2551239

عبده يوسف جورج2562964

معتوق سمعان جورجات2571919

الحلبي يوسف جورجات2582391

خضير جرجس جورجيت2591414
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   طرابلس في المحامين نقابة

   2021/2022 لدورة اإلنتخاب لهم يحق الذين العام الجدول على المسجلين المحامين بأسماء النهائية الالئحة

   30/09/2021 بتاريخ صادرة الئحة

عسال يوسف جورجينا2602075

عيسى توفيق جوزاف2611318

اسحق جرجس جوزاف2621653

اندراوس جميل جوزاف2632056

الحالل حنا جوزاف2642002

صالح طنوس جوزاف2651949

دحدح عساف جوزاف2661837

هللا خير جورج جوزف2671768

سعاده سليم جوزف2681792

غالب رومانوس جوزفين2691367

فرحات يوسف جوزفين2701699

بيشاني روبرتو جوزيان2711942

يزبك ابو ريمون جوزيان2721739

الحايك يوسف جوزيان2732722

رحمة الياس جوزيف2741410

القوال انطوان جوزيف2752546

فنيانوس انطوان جوزيف2763101

شحاده انطون جوزيف2771570

نكد جان جوزيف2781588

مرون جرجس جوزيف2792913

طنوس جميل جوزيف2801409

ملحم ملحم جوزيف2811613

مسعود موريس جوزيف2821879

هللا عبد جودات جولي2832674

معوض حريص جولي2842809

دعبول بدوي جوليان2853122

هللا عطا بيار جوليان2862718

المسيح عبد المسيح عبد جوليت2871805

هاجر عدنان جومان2881802

بركات ابراهيم جومانا2892258

عيروت ادمون جومانا2901553

العلي هاشم جومانا2911827

حامد محمد جومانه2922485

حداد خليل جوني2932930

المكاري سركيس جوني2942472

موسى سهيل جوني2952247

خضير ملحم جويس2963177

الحاج جورج جويل2972459

الدويهي زخيا سليمان جيزال2981392

ديب حميد جيزيل2992015

حموي محمود جيفان3002951

حوال جميل جيمي3012969

الياس طانيوس جيهان3022582

عبده الحميد عبد جيهان3032935

حديد فواد جيهان3042385
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   طرابلس في المحامين نقابة

   2021/2022 لدورة اإلنتخاب لهم يحق الذين العام الجدول على المسجلين المحامين بأسماء النهائية الالئحة

   30/09/2021 بتاريخ صادرة الئحة

درويش عادل حازم3051745

بكور احمد حافظ3063089

كيروز بولس حبيب3073012

ضاهر محمد حسام3082470

رافعي طيب خالد محمد حسان3092289

حجار عارف حسانه3101298

حماده صالح اسماعيل حسن3111246

بلوط سامي حسن3123150

عبيد سمير حسن3133055

عالوي طعان حسن3142519

الدين سيف خير محمد حسن3152848

عمار محمد حسن3162171

الخيال فيصل محمد حسن3172051

خالد يحي حسن3182823

الدويهي دويهي حسنا3192004

فنيانوس انطوان حسنى3202536

موسى احمد حسين3212760

كريمه حسن حسين3223195

علبي عبدهللا حسين3231819

الصياح عبود حسين3241501

الغزال طانيوس حكمت3252006

المكاري ابراهيم حميد3261737

هدوان جان حميد3271816

فرنجية يوسف حميد3281680

ضناوي حسن محمد حنان3291468

عطوي محمد حنان3303048

الشدراوي وهبي حنان3311983

الشيخاني يعقوب حنان3321933

حمدان نصر حيدر3331899

المصري احمد خالد3341905

إبراهيم احمد خالد3352889

غانم بدر خالد3362557

السباعي حسن خالد3372703

حسنه حسين خالد3383146

الخير خضر خالد3391812

سليمان سليمان خالد3402831

شلبي طارق خالد3413060

طه الدين عالء خالد3422011

المل محمد خالد3431619

الزعبي سعيد محمد خالد3442504

العلي شخيدم محمد خالد3452248

الزعبي كاظم محمد خالد3462040

مرعب معن محمد خالد3471996

مطرجي وليد خالد3481938

درباس غسان خديجة3492843
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   طرابلس في المحامين نقابة

   2021/2022 لدورة اإلنتخاب لهم يحق الذين العام الجدول على المسجلين المحامين بأسماء النهائية الالئحة

   30/09/2021 بتاريخ صادرة الئحة

حماده احمد خديجه3501454

خويلد شندين خضر3512755

طالب احمد خلدون3521851

الحسن طلعت خلدون3531740

السحمراني اسعد خليل3542381

نعمة الياس خليل3551868

صفير انطون خليل3561160

عيش محمد خليل3571838

كيروز ظريف خوال3583074

الرافعي سالم محمد دارين3593131

غاديه مسعد دافيد3602647

يخني الحميد عبد دانا3612548

الراسي توما انطون داني3621986

الشيخ سعد داني3632499

طوق فؤاد داني3643036

رزق طنوس فيكتور داني3652776

حداد الياس دانيا3661786

ملحم ابو خالد دانيا3673154

الكيالني خالد دانيا3682947

جبرين ماما دانيا3692753

بسيوني ابراهيم دانيه3702362

زعاطيطي محمود دانيه3712761

فخري انطونيوس دجو3721954

وهبه فؤاد دجوني3731703

السيد جهاد درويش3742860

العم جان دالل3751702

سلهب الدين سيف هدى دالل3761218

يمين انطون دميا3772830

فرنجيه بطرس دميا3782679

الدويهي وهبه يوسف دميا3792779

بولس سليم دورس3802179

يمين محسن دوري3811970

بدوي انطون دولي3821558

فرح شحاده دولي3831406

يونس فارس مخايل دياب3842706

الخواجه غازي دياال3853156

حماده حسن ديانا3862802

معتوق عبدو ديانا3873118

مليس كرامي ديانا3882476

النبوت جودات ديما3892654

اليوسف ضرار محمد دينا3902826

عويضه طارق محمد ُرلى3911678

الطبال منذر محمد راشد3923257

رعد فيصل محمد راغب3932188

خضور رزق راما3942390
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   طرابلس في المحامين نقابة

   2021/2022 لدورة اإلنتخاب لهم يحق الذين العام الجدول على المسجلين المحامين بأسماء النهائية الالئحة

   30/09/2021 بتاريخ صادرة الئحة

شهال بطرس رامونا3952014

فارس ابراهيم رامي3963151

سلوم اسكندر رامي3972733

لطوف جواد رامي3982401

 أسعد جرجس رامي3993234

عموري حربي رامي4001756

ادهمي سعدي محمد رامي4012260

اشراقيه علي محمد رامي4022895

بركات رشيد رانا4032801

فاخوري رؤوف رانا4042264

الحواط ابراهيم راني4052397

نعوشي الدين عز رانيه4062862

عيد أبو عقل رانيه4072871

سلطي خالد محمد رائد4081557

فتال يحي ربال4093016

الصمد حمد ربى4101935

غريب خليل ربى4112324

االيعالي فايز ربى4121922

درويش محمود ربى4132770

الطويل ابراهيم ربيع4142370

باشا جرجس ربيع4152715

نادري سامي ربيع4162199

العتر الكريم عبد ربيع4172641

الغوش محمد ربيع4183194

شندب محمد ربيع4192954

مطر جان رجاء4201325

نافع حسن رحاب4211575

يوسف الياس رشا4222940

ريشه يوسف علي رشا4232961

المرعبي القادر عبد فوزي رشا4242833

السنكري فائز محمد رشا4251844

بارودي كنعان محمد رشا4261997

العلي مصطفى رشا4271640

خوري نديم رشا4283104

موسى رشيد رشى4292542

قراعلي حسين رشيد4302595

كركر الرزاق عبد رشيد4311916

شاهين نعيم رضا4321663

الدرجاني مرسال رفقه4332767

 الحسن وائل رفيق4343251

زاهر كمال رلى4352252

طنوس يوسف رلى4361909

زكي ابو عصام رمزي4373046

عبدهللا بو بطرس رميا4383205

المصري احمد رنا4391908
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   طرابلس في المحامين نقابة

   2021/2022 لدورة اإلنتخاب لهم يحق الذين العام الجدول على المسجلين المحامين بأسماء النهائية الالئحة

   30/09/2021 بتاريخ صادرة الئحة

صابونجي امين احمد رنا4401574

شديد انيس رنا4413126

الغز خالد محمد تانيا رنا4421804

فتفت حسين رنا4432702

النظام خالد رنا4442812

الحاج هللا سعد رنا4452599

نافع عاطف رنا4461762

دبليز عبدالرزاق رنا4472047

درنيقه عبدالعزيز رنا4482997

اليخني علي رنا4492360

درباس غسان رنا4502784

رستم محمد رنا4513010

اعد محمود رنا4522687

الشيخ محمود رنا4532774

الجمل ناصر رنا4542725

اسالمبولي عبداللطيف رنى4552038

حسين احمد رنيم4562818

 عثمان رشيد رنيم4573066

مبيض سمير محمد روبا4581807

القارح سعيد روبير4592890

كيروز سليم روجيه4601705

سركيس محسن روجيه4612475

يونس نافذ روجيه4622721

المارديني نزيه روزه4631920

االرملي ميشال روزي4642984

حمود خالد روعه4652600

االيوبي الرحيم فوزي روعه4661664

ارسالن نيازي روعه4671552

الترجمان المنال احمد روال4682544

دحدح ادمون روال4692697

السمراني أنور روال4701358

سعد مسعد روال4712073

ونسا كنعان روالن4722978

عبدهللا احمد رولى4732435

نجا خلدون رولى4741906

عازار الياس روني رونالد4751228

الحاج فؤاد روني4761675

جريش كابي روي4773132

الجسر مصطفى رياض4781242

الدهيبي احمد ريان4793179

فرح بولس ريتا4801324

غسطين حميد ريتا4812989

طنوس حنا ريتا4822636

سيده سايد ريتا4832670

وهبه فؤاد ريتا4842575
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   طرابلس في المحامين نقابة

   2021/2022 لدورة اإلنتخاب لهم يحق الذين العام الجدول على المسجلين المحامين بأسماء النهائية الالئحة

   30/09/2021 بتاريخ صادرة الئحة

قنطرة نديم ريجينا4851686

ديب يوسف ريشار4862724

وهبه جورج الخوري باسم المعروف جرجس ريكاردوس4871722

البونجي حاتم ريم4883189

اسوم ظهير محمد ريم4891641

انطانيوس ادمون ريما4902286

الشامي توفيق ريما4913078

بيسار المجيد عبد ريما4922615

زهره عمر ريما4932343

احمد الرزاق عبد ريمه4943204

جريج ميشال ريمه4951958

الشدياق جان ريمون4961760

خطار حنا ريمون4972438

الزاعوق هللا كليم ريمون4981596

الدويهي زخيا جوزاف ريمونا4993219

القبعيتي قبالن رينه5002994

الرويهب الياس زانا5011801

فرج طالل زانا5022082

فتفت حسين زانه5032237

طوق يوسف زانه5042635

العلي غازي زاهر5052055

المطرجي عصام محمد زاهر5062758

عمار محمد زاهر5072564

ايوب محمد زبيدة5082293

مشيلح الياس زبيده5091784

زكريا مروان اللطيف عبد زكي5101828

الجسر محمد زهره5112426

منجد الرؤف عبد زهور5122528

عجاج احمد زياد5131793

فرنجيه بطرس زياد5142005

اسبر رامز زياد5152374

خزامي شحاده زياد5161354

درنيقه العزيز عبد زياد5171512

ضناوي حسين محمد زياد5182526

عوض مصطفى زياد5191961

كعدو يوسف زياد5202462

حسيني الرزاق عبد زينا5211435

المراد عمر زينا5222088

الجعفر جعفر زينب5233203

شاكر احمد زينة5241577

الدين عز أحمد زينة5252404

عدره رياض زينة5261441

المحمد زيد زينة5272046

المصري ابراهيم زينه5282502

مصقله أحمد زينه5291782
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   طرابلس في المحامين نقابة

   2021/2022 لدورة اإلنتخاب لهم يحق الذين العام الجدول على المسجلين المحامين بأسماء النهائية الالئحة

   30/09/2021 بتاريخ صادرة الئحة

حسن جمال زينه5302927

الزيني هللا عبد زينه5311870

المصري علي ساره5322881

العجل محمد ساره5333178

خليل مطانيوس سالي5343247

فياض جان سالي5353031

الحواط جمال سامر5362846

العنزاوي سهيل سامر5372838

ثمين الحميد عبد سامر5382244

خزعل الرحيم عبد سامر5392523

المل اللطيف عبد سامر5403097

االيوبي فواز سامر5413237

درباس مرشد سامر5422028

 الخوري ميشال سامر5433256

الحسن مرعي سامي5442022

بحري صبحي ساميا5452783

سعد رومانس سايد5461498

العلم نديم سايد5471845

صالح حسن سعاد5482339

قالوون ماجد سعدي5491627

كريمه واصف سعدي5503121

طوق يوسف الخوري سعيد5511875

جيده زيدان محمد سعيد5522659

الدرويش رياض سالم5531787

دكرمنجي الرحمن عبد سالم5542741

القصير يحي سالم5551665

عيروت بشير سلمى5562350

سلوم محمد سلمى5573004

رميحي سالم محمد سلوى5581880

بولس عزيز سليم5591315

المرعبي معين سليمان5602266

جبور حنا الخوري سليمه5611459

اديب الرزاق عبد سليمه5621676

يوسف خالد سماح5632737

عيسى شحاده سماح5643182

الحجار سمير سمانتا5653176

الحلبي احمد سمر5661469

زكريا عبدالرحمن سمر5672380

غاريوس بو غاريوس سمر5681889

معصراني ممدوح محمد سمر5692382

عبيد انطونيوس سمعان5702948

اسكندر رومانوس سمعان5712598

حديد نخله سمعان5722856

استنبولي سميح سميحة5732001

جبرايل الخوري بشاره سمير5742442
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   طرابلس في المحامين نقابة

   2021/2022 لدورة اإلنتخاب لهم يحق الذين العام الجدول على المسجلين المحامين بأسماء النهائية الالئحة

   30/09/2021 بتاريخ صادرة الئحة

موسى تادروس سمير5751197

حسن سليمان سمير5761685

الحسين علي سمير5772217

حاكمه يوسف سمير5782297

حرب انطوان سميره5791579

المنجد الزعيم عدلي سميره5801561

حرب امين سنا5811444

المكاري احمد سهام5822430

المرعبي ابراهيم سهير5831834

درباس مرشد سهير5841800

الصمد هاشم سهير5851642

ابراهيم احمد سوزان5862295

حسن احمد سوزان5872650

جعفر قزحيا سوزان5882965

ساسين ليشع سوزان5892667

الفوال غازي محمد سوزان5901890

خضر اكرم سوسن5912311

شاكر الحميد عبد سوسن5921562

القواص فاروق سوسن5932916

رزق يوسف الخوري سيدة5941731

الخوري جوزيف سيده5952734

الرافعي سالم محمد سيرين5961886

رستم فؤاد سيزار5972372

يوسف عبدالقادر حسن الدين سيف5982496

عوكر بولس سيلستينا5993094

دقور الياس سيلفي6001976

منصور عصام سيلفي6013076

نصار اسكندر سيلفيا6022306

العرباوي انطونيوس سيلفيو6032578

عبود يوسف الخوري سيمون6041510

كرم الياس سيمون6051472

حرقص توفيق سيمون6062039

اجبع يوسف سيمون6071715

 مخائيل يوسف سيمون6081555

مخلوف انطوان سينتيا6093081

عيسي بديع سينتيا6102952

دحدح حنا شادي6112677

الشالوحي مخايل شادي6122185

اسحق فكتور شانتال6132423

الخوري هنري شانتال6143213

بطرس بطرس شديد6151633

العم بطرس شربل6162601

فضول جورج شربل6173117

جرجس سعيد شربل6183045

السلوم نجيب شربل6192594
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   طرابلس في المحامين نقابة

   2021/2022 لدورة اإلنتخاب لهم يحق الذين العام الجدول على المسجلين المحامين بأسماء النهائية الالئحة

   30/09/2021 بتاريخ صادرة الئحة

 عيسى يوسف شربل6203208

عاقله سمعان شرلوت6211385

خميس نعيم شفيق6221438

روفايل يعقوب شكري6233197

مخائيل ابراهيم شهيده6241962

ساسين خليل شوقي6251457

الحلو ميشال شوقي6261363

حداد غسان شوكت6272314

حوال مصطفى شوكت6282312

الخوري سليم شيبان6292241

سرحال الرحيم عبد صابر6302883

االيوبي عدنان صالح6312495

الدندشي محمود صبا6322998

شقير عارف صباح6332914

شركس ابراهيم صبحات6341503

الحلو مراد محمد صبحي6351595

الشيخ احمد صفاء6361852

حميدان حسن صفاء6372637

عقده زكريا صفاء6382050

العبود سري محمد صفاء6391862

المصطفى سهيل صفوان6401500

خليل خضر الدين صالح6412904

ميقاتي رشيد محمد الدين صالح6421823

نقوال ابراهيم صونيا6431831

الخواجه تادروس صونيا6441957

احمد محمد ضحه6452956

اليوسف الدين عماد احمد ضياء6462735

 العرب حسين طارق6473209

حسين رامز طارق6482309

معصراني فؤاد طارق6492555

العلي كاظم طارق6501395

كيال مصباح طارق6511651

خبازي نبيل طارق6522503

زخريا توفيق طالل6531917

فرح سميح طالل6541863

نصار فهد طالل6551259

علي محمد طالل6562765

الطباع هشام محمد طالل6572409

الفاضل بسام محمود طالل6581783

الحسن يحيى طلعت6591164

فرنجيه خليل طنوس6602534

فنيانوس سركيس طنوس6611543

يمين الخوري مخايل طنوس6622995

الخوري يوسف الخوري طوني6631529

مخلوف أنطوان طوني6643200
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   طرابلس في المحامين نقابة

   2021/2022 لدورة اإلنتخاب لهم يحق الذين العام الجدول على المسجلين المحامين بأسماء النهائية الالئحة

   30/09/2021 بتاريخ صادرة الئحة

شديد بدوي طوني6652806

تاجر جان طوني6661308

متى جورج طوني6671669

حداد خليل طوني6682967

الصيصه حنا القس سليمان طوني6691874

عيروت فوزي طوني6702932

فرنجيه فياض طوني6712261

الحايك مسعود طوني6721978

عبود منصور طوني6731955

حبيتر يوسف طوني6743155

زكريا زكريا ظهير6752672

صافي عامر ظهير6763229

حلو احمد عادل6772053

شاهين اديب عادل6782072

المراد العزيز عبد محمد عادل6791371

ضاهر خضر عارف6802909

البعريني محمد عاصم6813034

صليبا امين عاطف6822991

العرنوس الفتاح عبد عامر6832477

الخجا ياسر عامر6841589

اسحق يوسف عامر6851514

عيد ابو عقل عايده6862308

بغداد الكريم عبد عائده6871598

الحايك حسين عائشه6881911

عتري شفيق االحد عبد6891734

ضناوي الرزاق عبد االله عبد6902748

فتال الدين خير مصطفى الحميد عبد6911221

العمري احمد الرحمن عبد6922873

الجسر نديم هللا عبد عباد الرحمن عبد6931290

الجسر انس محمد الرحمن عبد6943057

حسون محمد الرحمن عبد6952676

حيدر محمد الرحمن عبد6963043

عيد محمود الرحمن عبد6972543

الشكله مصباح الرحمن عبد6983160

الخير ديب محمد السالم عبد6992419

الماروق جميل الغني عبد7002746

الهندي زكور الغني عبد7012399

الزعبي محمد القادر عبد7023135

حافضة طالب محمد القادر عبد7032440

عوض محمد القادر عبد7043084

حنا الياس هللا عبد7052300

زيتوني جورج هللا عبد7061963

السيد محمد هللا عبد7071590

الحموي سهيل محمد هللا عبد7081629

المصري العزيز عبد الناصر عبد7092661
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   طرابلس في المحامين نقابة

   2021/2022 لدورة اإلنتخاب لهم يحق الذين العام الجدول على المسجلين المحامين بأسماء النهائية الالئحة

   30/09/2021 بتاريخ صادرة الئحة

خربوطلي بشار الوهاب عبد7103147

رعد عبدالعزيز عبدالحميد7111370

ضاهر خالد عبدالرحمن7122780

عرب الفاروق عمر عبدالعزيز7131405

الخادم محمد عبدالقادر7141396

التريكي الهادي محمد عبدالقادر7151528

ديب جورج عبدهللا7162976

الدين علم ديب محمد عبدهللا7171848

كبارة سعدي محمد عبدالمنعم7182065

الروادي جورج عبده7192024

ابراهيم يونس احمد عبير7201781

النمل خالد عبير7213019

راضي سمير عبير7222228

الشالوحي شاكر عبير7231535

الدين فخر طارق عبير7242205

ساعاتي عبدهللا عبير7252708

المجانيني فتحي عبير7262354

الشيخ محمد عبير7272790

مراد محمد عبير7282851

عرابي محمود عبير7292450

مرعبي احمد عتيبه7301666

الذوق احمد عدنان7312406

نسيم رياض عدنان7323227

الجسر سمير عدنان7331840

شلق منيف عدنان7341307

مرعب خالد عدوج7352821

حسن محمد عرين7362231

الموراني جورج عزيز7372773

الداية بسام عشير7381859

بيطار حسني عصام7391475

ايوب رفيق عصام7401429

سعديه علي عصام7411637

فارس لبيب عصام7421754

سباط سعد محمد عصام7432439

الكوسا ايليا عطا7441494

حدشيتي حنا عقيد7451896

دياب احمد عالء7463070

 الغول حسين عالء7473214

 الحميصي نزيه عال7483249

اسبر احمد علي7492449

الغول حسين علي7502792

حسين عارف علي7511539

طراف عاطف علي7522844

زمزم عمر علي7533161

بيطار رهيف محمد علي7543212
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   طرابلس في المحامين نقابة

   2021/2022 لدورة اإلنتخاب لهم يحق الذين العام الجدول على المسجلين المحامين بأسماء النهائية الالئحة

   30/09/2021 بتاريخ صادرة الئحة

ديب علي محمد علي7552572

الضاهر معروف علي7563073

الجبلي خضر محمد عماد7572928

يعقوب نقوال عماد7581691

سلوم وليم عماد7592657

آغا خضر علي عمار7602660

الحسن احمد عمر7611569

حسونه اسامة عمر7622712

المراد سالم عمر7632335

عيش الرضى علي عمر7642634

 الحراش عبدالرحمن عمر7652198

ورور فرج عمر7663144

مسقاوي كامل عمر7671138

ملك بشير محمد عمر7682900

المنال نجيب عمر7691230

 طالب محمد نصر عمر7703241

سيف مصطفى عيسى7712850

يمين بدوي غابي7722084

ابراهيم حمزه غادة7731442

ساروفيم طنوس غرازييال7741990

عيسى الياس غريس7753186

مرعب محمود غزل7761797

عويك الفتاح عبد غزوه7772573

عكاري خالد غسان7781320

عدره سميح غسان7791304

فرنسيس فرنسوا غسان7801759

المبسوط فواز غسان7812849

مرعي فوزي غسان7821719

الدين علم مصطفى غسان7832313

كرم يزبك جبرائيل غلوريا7841533

البستاني افرام نايف غلوريا7851490

بركة ابراهيم غنوة7862291

المير انور غنوه7872356

دبوسي بشير غنوه7881599

االيوبي كرامي غنوى7892083

جيده احمد غنى7902931

مواس احمد غنى7911791

الشامي محمد غنى7923190

جلول السالم عبد غوى7932652

البرهان غسان غيداء7942498

فرنجيه سايد غيده7952993

الياس فنيانوس فابيال7962922

ضناوي محمد فاتن7971853

الصمد حمد فادي7982292

اسطفان خليل فادي7991723
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   طرابلس في المحامين نقابة

   2021/2022 لدورة اإلنتخاب لهم يحق الذين العام الجدول على المسجلين المحامين بأسماء النهائية الالئحة

   30/09/2021 بتاريخ صادرة الئحة

ملكي سليم فادي8001605

القصيفي شهيد فادي8011742

ضاهر عبدهللا فادي8022474

محسن عصام فادي8031572

موسى موسى فادي8042917

خلف نقوال فادي8052079

ضاهر احمد فاديا8062344

عبيد اسطفان فاديا8072081

عبود خليل فاديا8082328

أرفول دانيال فاديا8091977

معاليقي مصباح فاضل8102461

أبوشام لبابيدي احمد فاطمة8112563

مرعبي حسن فاطمة8122494

االخرس احمد فاطمه8133051

عطرشان علي فاطمه8142980

طراد غازي فاطمه8152903

هوشر كنج معن فاطمه8163058

االيعالي طه فايز8171326

الخواجه نسيم فايز8181858

بله عدنان فايزه8192962

مقدم مايز فايزه8202839

عبدالفتاح احمد فداء8212465

القصعه محمد فداء8222658

عصافيري محمد فدوى8232195

ساسين جرجس فدى8241452

مرعي صالح فدى8252366

شريتح بدر فراس8263023

الشيخ علي فراس8273059

طبو محمود فراس8282985

الصيادي شوقي احمد فريده8291687

قبالكي علي فطام8302167

الكفوري وديع فكتور8312836

ناجور انطوان فكتوريا8322524

زيفا حميد فهد8331707

نصار طالل فهد8342711

كرامي رشيد فهمي8351744

زكريا احمد فواز8362069

كبارة سالم فواز8372074

الذقاني سليم فؤاد8382303

كفروني طنوس عبدهللا فؤاد8391714

طرابلسي فوزي فؤاد8402567

الطبشه نعيم فؤاد8411923

حديد يوسف فؤاد8422322

عبيد كامل فيصل8432269

دحدح اسعد فيفيان8441455
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   طرابلس في المحامين نقابة

   2021/2022 لدورة اإلنتخاب لهم يحق الذين العام الجدول على المسجلين المحامين بأسماء النهائية الالئحة

   30/09/2021 بتاريخ صادرة الئحة

عبيد هاني فيفيان8452238

مكربل وهيب فيكتور8461882

منصور ابي بوال فيولت8472342

بردقان حبيب فيوليت8482263

زكريا الدين تاج قصي8492539

االيوبي طالل قمر8503216

الخوري الياس كاترين8512675

غريب ابراهيم كاتيا8522604

نوفل مروان كاتيا8532521

عريضه موريس كاتيا8541608

عيد عيد كاتيه8551989

الراسي شوقي كارول8561517

سنجر احمد كامل8571873

انجول روبر كامل8582395

بكور علي كامل8592664

سعيد مصطفى كرديه8603148

سلوم انطون كرول8612068

انطون انطون كرولين8621773

مخلوف توفيق كريستيان8632941

معوض غنطوس سايد كريستيان8642407

الخوري موريس كريستيان8653217

حرب امين كريم8661959

حجازي محمد كريم8671928

مقصود الدين نور كريم8683024

الدربلي الياس كالر8692506

معوض ابراهيم كالرا8701803

خليل بطرس كلود8712209

زيتونه جورج كلود8722803

الصراف اسعد كلودات8731511

الراسي شوقي كلودين8742218

فنيانوس سايد كلير8751679

الخوري ابراهيم كليم8762071

بطرس الياس كمال8771458

شليطا حنا كمال8782345

ناصيف العزيز عبد كمال8793082

النجار البدوي محمود كمال8801471

شاهين ميالد كمال8812716

مطر بشير كميل8821638

غصن موريس كميل8831378

ونسا اسطفان الخوري كنعان8841390

الخوري كميل كوستا8853175

عيسى انطون كوستي8861956

الشامي ايوب الرا8872786

حسون طوني الرا8882369

الدين محي عمر الرا8893174
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   طرابلس في المحامين نقابة

   2021/2022 لدورة اإلنتخاب لهم يحق الذين العام الجدول على المسجلين المحامين بأسماء النهائية الالئحة

   30/09/2021 بتاريخ صادرة الئحة

السحمراني محمد الرماندا8902686

مسقاوي عمر لبنى8911758

شمعون بارواني لطيفة8922332

كرم ريمون لما8931811

معوض رزق لميا8942933

عوض طالل لمياء8952868

مخول سمير لنا8961980

الماروق فوزي لوانه8972864

معرباني مصطفى لودا8982392

عبدالفتاح يوسف لودي8992290

السنكري الياس لويزا9001536

علم شربل لويس9012771

هزيم محمد لوئه9022877

زكريا الدين تاج لؤي9031826

شاكر الدين عز ليال9043093

استانبولي رامز محمد ليال9053143

الباجوري محمود ليالي9062841

قاسم اسعد ليلى9072017

العم باسم ليلى9082957

طيون حنا ليلى9093033

منال محمود ليلى9101639

المقدسي نصر ليلى9112403

عبيد جوزيف ليليان9121399

خليل حافظ ليليانه9131939

شحيطه احمد لينا9142747

عيسى البير لينا9152334

قدور خالد لينا9162651

رزق شحاده لينا9171421

السحمراني حلمي الحميد عبد لينا9182393

الدين علم اللطيف عبد لينا9191693

الدين شمس محمد لينا9201884

عياش محمود لينا9212018

خالد مصطفى لينا9222064

عكاري غسان ليندا9232394

يعقوب يوسف ليندا9241513

المراد محمود ماجد9252727

دياب لويس مارلن9261735

الفخري يوسف مارلين9271969

طربيه جان مارون9282756

نمور جرجى مارون9292048

الرعيدي انطوان انطوانيت ماري9301710

سعاده انطون ماري9311417

فنيانوس ادمون بال ماري9322772

القوال انطوان تراز ماري9331785

فنيانوس سايد ماري9342432
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   طرابلس في المحامين نقابة

   2021/2022 لدورة اإلنتخاب لهم يحق الذين العام الجدول على المسجلين المحامين بأسماء النهائية الالئحة

   30/09/2021 بتاريخ صادرة الئحة

فرح موريس ماري9352029

باز يوسف ماري9362870

الحلبي ميالد ماريا9372177

 صليبي ايلي ماريا9383236

فنيانوس بطرس ماريات9393187

الطرازي جميل ماريات9401634

المصري محسن ماريات9411381

سيده بطرس ماريساال9422034

 فضول حنا ماريلين9433239

الشعراني المصري رياض مازن9442538

اسطنبولي حاتم محمد مازن9451706

طوبيا انطون ماغي9463029

مقبل شربل ماك9473138

الدين تاج مصباح مالك9481422

سالم محمد ماهر9493130

الكدار نور محمد ماهر9502797

موسى احمد مايا9512623

قراقيش ضاهر مايا9522861

عطيه عبدهللا مايا9532607

صافي فاروق مايا9542887

القادر عبد محمد مايا9553192

الدين علم مصطفى مايا9562750

المصري سمير مأمون9573015

هللا فضل رشيد محسن9581356

قبشي سركيس محسن9592824

السيد ابراهيم محمد9601662

النجار البدوي احمد محمد9611281

الحجي احمد محمد9622633

الدهيبي احمد محمد9631492

حبحب احمد محمد9643414

خشفه احمد محمد9651635

صبلوح سمير احمد محمد9662785

الفاضل طالل احمد محمد9671507

عجاج احمد محمد9682682

طالب أحمد الزاهد محمد9693119

الجسر نديم هللا عبد انس محمد9701253

االيوبي أسعد محمد9713020

بشناتي راشد باسم محمد9721547

كباره شوكت بسام محمد9731220

شريف حسن محمد9742163

حافضه حسين محمد9752489

حسنه حسين محمد9762949

ديب حسين محمد9771154

البعريني علي حسين محمد9781835

محمد حسين محمد9793098
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   طرابلس في المحامين نقابة

   2021/2022 لدورة اإلنتخاب لهم يحق الذين العام الجدول على المسجلين المحامين بأسماء النهائية الالئحة

   30/09/2021 بتاريخ صادرة الئحة

ضناوي توفيق محمد حسين محمد9801157

غمراوي خالد محمد9812875

مرعب خالد محمد9822705

خليل بو خليل محمد9831644

الرفاعي رباح محمد9841394

هاجر عادل ربيع محمد9852456

زكور رضوان محمد9862469

نابلسي رضوان محمد9872183

ذوق عوني حسين روحي محمد9882817

كوسا زهير محمد9892743

مقدم اسماعيل محمد سليم محمد9902086

دهبي الدين سيف محمد9913069

اليوسف احمد ضرار محمد9921247

حافضه القادر عبد طالب محمد9931445

ضاهر عارف محمد9943053

سلوم عباس محمد9951467

القص الرحمن عبد محمد9961563

هرموش الرحيم عبد محمد9972378

الصوفي عبداللطيف محمد9981764

الدين عز الدين عز محمد9993086

حداد صبحي محمد عزمي محمد10002386

الخير علي محمد10011898

الديراني علي محمد10022901

الماروق علي محمد10032609

العرجه خليل علي محمد10042943

الشبيب علي علي محمد10052986

الغول محمود علي محمد10061668

زريقه عمر محمد10072693

األيوبي شاكر غازي محمد10081488

سنجر كامل محمد10091388

البخاري عثمان كريم محمد10102530

مجبور الدين محي كريم محمد10113017

كيال رهيف كنعان محمد10121431

عالم محسن محمد10132627

عثمان محمد محمد10143165

ضاهر أبو محمود محمد10152744

عيتاوي محمود محمد10163149

يموت محمود محمد10173022

الحموي مروان محمد10182810

شما مصطفى محمد10192852

ملص مصطفى منير محمد10203111

فتال محمود نشأه محمد10212405

مقدم رضوان نهال محمد10221198

بابا وجيه محمد10231237

زيادة اللطيف عبد وليد محمد10241430
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   طرابلس في المحامين نقابة

   2021/2022 لدورة اإلنتخاب لهم يحق الذين العام الجدول على المسجلين المحامين بأسماء النهائية الالئحة

   30/09/2021 بتاريخ صادرة الئحة

زكريا زكريا يحي محمد10253049

خليل يوسف محمد10262271

الحسن يونس محمد10271751

العلي احمد محمود10283215

علي احمد محمود10292616

الماروق جميل محمود10303080

المراد الحسين محمود رشيد محمود10311460

هاني ام سعيد محمود10322277

المشالوي اللطيف عبد محمود10331650

هرموش علي محمود10342468

عمر احمد عمر محمود10352035

حمزه محمد محمود10362535

الصمد مصطفى محمود10372279

الحسن اسد محمد نمر محمود10382707

الحسن طالل محمد مدين10391830

متري الياس مرسال10401929

جبور ماجد مرسال10411434

صعب يوسف مرشد10421952

ضاهر جودات مروان10432061

عوكر شكرهللا مروشكا10442814

يونس جورج مري10452631

الباشا مخائيل مريانه10461495

عثماني مأمون أحمد مريم10473173

كباره حسين باتريسيا مريم10482739

حنا أبي حنا مريم10492529

فرنجيه سمير مريم10503193

 يوسف جوزيف مريلال10513235

الخالد احمد مصطفى10521974

الدين علم حامد مصطفى10531205

الحميصي خضر مصطفى10542518

ملحم رضوان مصطفى10552799

الجسر رياض مصطفى10562531

شلق غسان مصطفى10573056

عكاري مايز مصطفى10582876

العويك محمد مصطفى10593071

خضر محمد مصطفى10602059

ملص محمد مصطفى10611658

البستاني وحيد محمد مصطفى10622919

رعد رشيد مصعب10632751

األيوبي عثمان معتز10642977

هوشر كنج الستار عبد معن10651470

االحدب محمود معن10662331

سعود علي مالك10672453

الخوري عيسى نايف شفيق ملكه10682033

بحري صبحي ممتاز10691907

Page 24



   طرابلس في المحامين نقابة

   2021/2022 لدورة اإلنتخاب لهم يحق الذين العام الجدول على المسجلين المحامين بأسماء النهائية الالئحة

   30/09/2021 بتاريخ صادرة الئحة

المعرباني عمر ممتاز10702618

الشامي ابراهيم منال10712857

جمال الرحمن عبد منال10722752

زكريا محمد منال10732466

المبيض ممدوح منال10742701

صوان جبران منزه10751379

حداد وليد منور10763113

فرح عاطف منى10772027

سالم ابراهيم منير10781384

داود جرجي منير10792007

الحسيني بدر محمد منير10802464

الجندي طه سعيد محمد مها10812478

حسين علي مهدي10823112

الدريعي محمد مهدي10832694

هللا عبد اسكندر مهى10842934

كرم حميد مود10851299

الخوري ميالن موريس10861279

زياده طارق مي10872041

اللقيس حداد عادل مي10881912

عويدات لبيب مي10892882

ساسين جورج ميرا10903171

أيوب طارق ميرا10913075

عقاد احمد ميراي10922874

الديري جرجس ميراي10931541

عبيد يوسف ميراي10943099

ملحم رضوان ميرفت10952562

شندب محمود ميرفت10963001

ميخايل انطانيوس ميرنا10971701

سرور جورج ميرنا10981932

شاكر عزالدين ميرنا10992490

أسوم فاروق ميرنا11001806

دعبول كنعان ميرنا11012827

محمد محمد ميرنا11022255

الطبشه نعيم ميرنا11032688

بطرس شديد ميريام11042982

الباشا ناصيف ميريال11053054

شندر حسين ميساء11062902

السباعي خالد ميساء11072080

الدين علم الفقار ذو ميساء11082429

الصمد رياض ميساء11091901

زيلع الدين محي ميساء11102460

طبوله محمد ميسر11111649

جمال فهمي ميسون11121761

الفرخ الياس ميشال11131428

سابا الياس ميشال11141336

Page 25



   طرابلس في المحامين نقابة

   2021/2022 لدورة اإلنتخاب لهم يحق الذين العام الجدول على المسجلين المحامين بأسماء النهائية الالئحة

   30/09/2021 بتاريخ صادرة الئحة

طربيه أبي انطون ميشال11153064

الحاج جرجس ميشال11161408

بطرس جرجس ميشال11171548

الدغل رافق ميشال11182349

كرم فريد ميشال11191683

الخوري مجيد ميشال11202424

هللا فضل محسن ميشال11211554

تازه هللا رزق ميشلين11222552

سرحان بهجات ميشيل11232457

بربر عبدهللا ميكال11242777

الدويهي الشيخا سايد ميالد11251946

مرقص سركيس ميالد11262000

الحاوي سامي ميالني11272992

ديوب مالك ناتالي11283062

االسعد وليد محمد ناتالي11292203

بستاني طانيوس ناجي11302505

العويك عمر ناجي11311900

المرعبي بك محمد ناجي11322298

 خيرهللا ناجي ناجي11333405

نادر مرعي خليل نادر11342235

سابا الياس نادين11353014

الدين علم سعيد محمد نادين11362351

 الحداد يوسف نادين11373243

العمر رضوان محمد ناظم11381624

صقر بك الياس نافع11391463

نابلسي طارق نانسي11402834

آغا خضر معن نانسي11413158

صباغ ابراهيم ناهد11421774

 ريداني طارق ناهد11433159

نعمان احمد ناهده11442988

العليوه فواز نايف11452662

حداد علي محمد نبهان11461628

رعد الفاضل آغا شديد نبيل11471332

قطره هللا عبد نبيل11481480

طراف نعيم نبيل11492684

الحلبي خليل نبيه11501456

حمود عفيف نبيه11511829

صليبه الياس نتالي11523072

الدندشي اسعد نجاة11533044

المصطفى فريد نجاة11542685

شمس علي نجاح11551401

شبيعه مطانيوس نجاح11561504

الحايك جرجس نجال11571937

خطار محسن نجم11581621

روفايل نجاد نجود11592855
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   طرابلس في المحامين نقابة

   2021/2022 لدورة اإلنتخاب لهم يحق الذين العام الجدول على المسجلين المحامين بأسماء النهائية الالئحة
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نعمه نعمي نجوى11603028

سنجر احمد نجيب11612781

الفخري لحود نجيب11623124

غلميه عيد نجيبه11631321

عبدالقادر حسين ندى11642835

النجار البدوي زكي محمد ندى11651425

الحاج ميشال ندى11662417

األحمد بدر نرمين11672921

خليل علي نزار11683007

ريما نظير نزها11692045

القواص احمد نزيه11702614

عياش احمد نزيه11712822

الخوري انطونيوس نزيه11721861

غنطوس سليم نزيه11731233

عبيد احمد محمد نزيه11741815

السنكري عصام محمد نزيه11752512

العلي الكريم عبد نسرين11762553

نجد فوزي نسرين11773240

كحيل نبيل نسرين11783188

مقدم نبيل نسرين11792886

النحاس رومانوس نسيم11801411

سكاف كرم نضال11811887

نصير نقوال نظام11821965

الدويهي وهبه يوسف نظير11832990

مشيلح مروان نعمان11842364

أكومة نعيم نعمة11851592

جمال علي نعمت11861940

حالق عدنان نعمى11872732

الخوري سايد نعيم11882782

الدويهي طنوس نعيم11893065

قصيري نقوال نعيم11902336

مرعبي حسن نغم11912433

الشامي سجيع نقوال11923202

ديب هاني نقوال11931992

الحسن احمد نهاد11942811

سلمى احمد نهاد11953030

ضناوي محمد نهاد11961984

ملحم وديع نهاد11971509

الذهب حسن نهال11981436

عبدو فاروق محمد نهال11992576

الفحيلي ابراهيم نهله12002484

المقدم ابراهيم نواف12011297

المراد عبود محمد نواف12021926

آغا خضر معن نورا12032863

عقل نصر نورما12042262
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سركيس يوسف نورما12052197

عبود علي محمد نوفل12062190

نقوال بو نعمه نيقوال12071904

خاروطه مصطفى نئيه12081476

فجلون ميخائيل الخوري هادي12092840

حبيش فوزي هادي12103220

عبيد سليمان هاديه12113137

أيوبي ابراهيم هاشم12122416

الصباغ علي هاله12131537

رعد غازي هاني12142720

المرعبي مصطفى هاني12151878

إيعالي سمير هانيا12162766

رعد فيصل محمد هانيا12171581

الناظر مصطفى هبا12181474

 منصور الياس هبه12193248

بيتيه وافر حسن هبه12202742

صوراني واصف محمد هبه12211623

شبو نزيه هدايه12222644

االيوبي ظافر هدى12232617

المير محمد هدى12241564

نابلسي محمد هدى12253218

الصيادي وسام احمد هشام12262301

مجلد عبدالرحمن هشام12271542

شما نعيم هشام12281647

الرجب عارف احمد هال12293114

نعمه انطونيوس هال12301813

عبوشي خضر هال12312355

العلماوي رامز هال12322402

العالف شعبان محمد هال12332929

باشا كنج عزام هالل12343164

حداره مصطفى هالل12351567

وهبي وهبه هناء12361684

السحمراني احمد هنادي12372589

عبيد خالد هنادي12381931

حسن فؤاد هنادي12393224

المكاري سركيس هند12403039

ديب فيروز هند12411966

زياده اقبال-  محمد هند12423107

معوض سليم هنري12431345

نجم عزيز هنري12441897

عيروت انطوان هنيدا12452570

العش فاروق هنيه12462925

عوض وحيد هيام12471626

عيد علي يوسف هيام12481531

جابر سعدهللا هيثم12492057
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سجد غازي هيسم12502259

مرعب فؤاد واصف12513038

شكور حنا وائل12522592

عرب العزيز عبد وائل12533110

سويد فيصل وائل12543120

حيدر لحود وديعه12551825

الشريف الشريف محمد ورود12563198

يوسف سيمون وسام12573027

خالد فؤاد وسام12583068

معصراني ابراهيم محمد وسام12592204

حرب الخوري انطون وسيم12602692

 حافضه حسين وسيم12613141

عبدالواحد اديب سالم وسيم12621973

الحسن طلعت وسيم12632400

المرعبي غاندي وسيم12642640

النجارين شيخ كمال مصطفى وسيم12652700

عثمان احمد محمد وعد12662966

الجميل جورج وفاء12671903

عبيد محمد وفاء12682192

دحني محمد وقاص12691632

رزق أبي ادمون وليد12702547

عيتاني بشير وليد12712915

حرب طالب وليد12721594

حداد الستار عبد وليد12731559

الجسر عبدالحميد وليد12742441

طعوم عبدهللا وليد12751818

الخوري فايز وليد12761671

المصري محمد وليد12771925

الرستم توفيق محمد وليد12782333

االحدب محمود وليد12792341

زعيتر مرشد وليد12802467

سلوم جرجس وليم12811489

ططر احمد وهيب12821947

الحولي جرجي وهيب12832561

جواد حسن وهيب12842788

وهبه ريكاردوس وهيب12853225

دبليز الرزاق عبد وهيب12862368

العم باسم ياسمينا12873087

العلبي وليد محمد يمنى12883145

الهضام ابراهيم يوسف12892787

فنيانوس انطوان يوسف12901481

نجم بطرس يوسف12911344

ثابت ثابت يوسف12921930

نادر جبران يوسف12932044

يمين جرجس يوسف12942837
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صليبا جميل يـوسف12951486

عريجي ريمون يوسف12961175

الحاج سليمان يوسف12971711

عبيد سمعان يوسف12982076

الدويهي صالح يوسف12991883

بوعيسى طنوس يوسف13002236

ديب جرجي عبود يوسف13011180

عيد علي يوسف13022321

سلوم محمد يوسف13033005

عمر محمود يوسف13043006

فخرالدين ممتاز يوسف13052363

سركيس طانيوس يوال13062042
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