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 م2162لسنة ( 61)قرار المجلس الوطني االنتقالي رقم 

 هيئةلابشأن تسمية رئيس وأعضاء 

 

  م2177فبراير  22فبراير الصادر في  71بعد االطالع على بيان انتصار ثورة.  

 وعلى قرار تشكيل المجلس الوطني االنتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته. 

 النظام األساسي للمجلس والئحته الداخلية وعلى. 

  م2177أغسطس / 3وعلى اإلعالن الدستوري الصادر في. 

  م بشان إنشاء هيئة2177لسنة ( 711)وعلى قرار المجلس الوطني االنتقالي رقم. 

  م2177لسنة ( 711)م بتعديل قرار المجلس رقم 2172لسنة ( 71)وعلى قرار المجلس رقم. 

 م2172-17-22رد في إجتماع المجلس المنعقد بتاريخ األحد الموافق وعلى ما و. 

 

 قـــــــــــــــــــــرر

  (6) ةدام

 ـ:يسمى رئيس وأعضاء الهيأة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية على النحو اآلتي 

 رئيسا  ......هالل عزالدين السنوسي/ السيد  -7

 عضوا  .........بطارق المهدي المحجو/ السيد  -2

 عضوا  ......عيسى عبدالسالم الطاهر/ السيد  -3

 عضوا  ...................علي بدي حسن/ السيد  -4

 عضوا  ..........عمر مصطفى الحباسي/ السيد  -1

 عضوا  ...................ناصر سالم بالنور/ السيد  -6

 عضوا  ........عبدالدائم محمد الغرابلي/ السيد  -1

 عضوا  ...........عبدالمجيد سالم بيوك/ سيد ال -8

 عضوا  ..........محمد إبراهيم الرجوبي/ السيد  -2

 عضوا  ........الشريف الشارف الحرنة/ السيد  -71

 عضوا  ........أمحمد عيسى سيجوك/ السيد  -77

 عضوا  .............يوسف عياد العزابي/ السيد  -72

 عضوا  .......دررشيد عبدالسالم إقوي/ السيد  -73
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  (2) ةدام

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل ما يخالفه وعلى كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويبلغ به 

 .رئيس الحكومة والمجالس المحلية وينشر في وسائل اإلعالم

 

 ليبيا_المجلس الوطني االنتقالي المؤقت 

 صدر في طرابلس

 م2162-16-22بتاريخ 

 


