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املجالةاملديناالسمتاملجالاملدينةاالسمت

اقتصاديالبةضاء املركز الوطني لرجال األعمال51اقتصاديطرابلسحركة حماة الذهب االسود1

اقتصاديالبةضاء التمكين املستدام للتنمةة الشاملة52اقتصاديبنغازي منتدى لةبةا للمال واألعمال2

اقتصاديبنغازي منظمة العامة لشباب لةبةا  53اقتصاديبنغازي جمعةة رجال  األعمال اللةبةين3

اقتصاديبنغازي منظمة اللةبةة لرجال األعمال54اقتصاديبنغازي الجمعةة اللةبةة للتخطةط العمرانى4

اقتصاديبنغازي منظمة اللةبةة لحماية البيئة األقتصادية 55اقتصاديمصراتةاملجلس اللةبي لرجال األعمال5

اقتصادياملرج منظمة مةثاق األرض لحماية األرض ي الزراعةة 56اقتصاديبنغازي الجمعةة اللةبةة إلدارة املشاريع6

اقتصادياملرج منظمة السهول الخضراء لحماية األراض ي الزراعةة 57اقتصاديبنغازي مؤسسة مكتب العمارة لألعمال التطوعةة7

اقتصاديمصراتةاملنظمة اللةبةة لإلقتصاد والتمويل اإلسالمي58اقتصاديبنغازي جمعةة املقاولةين اللةبةين8

اقتصاديسبهامنظمة املستقبل الزاهر للتنمةة االقتصادية59اقتصاديبنغازي الهةئة اللةبةة للمعماريين9

اقتصادينالوتجمعةة توينزا للنهوض باملرة والطفل بنالوت60اقتصادياجدابةاجمعةة زهرة املدائن للمقاولين اجدابةا10

اقتصاديبنغازي جمعةة حرفي املخابز  الوطنةة 61اقتصاديالكفرةجمعةة الكفرة للمقاولين11

اقتصاديطرابلسمنظمة اإلصرار للتنمةة والتطوير62اقتصاديالبريقةتجمع مستخدمي شركة سرت النتاج النفط والغاز12

اقتصاديطرابلسمنتدي الخبراء اللةبين للتعاون واألنماء63اقتصادياملرج جمعةة املقاولين اللةبةين املرج13

اقتصاديالزنتانجمعةة الشهداء العمار مدينة الزنتان64اقتصاديطرابلساالتحاد التجاري الوطني اللةبي 14

اقتصاديبنغازي جمعةة االقتصاد الللةبةة 65اقتصاديطرابلسالجمعةة اللةبةة للمةاه15

اقتصاديطرابلسمؤسسة مةنا للسةاسات االقتصادية66اقتصاديطرابلسالجمعةة العلمةة لألعمال والتجارة االلكترونةة  16

اقتصاديطرابلسمنظمة الطاقات املتجددة والبيئة67اقتصاديطرابلساملجموعة اللةبةة لألعمار17

اقتصاديطرابلسمنظمة سةدات أعمال لةبةا للتنمةة68اقتصاديسبها جمعةة طـــريق العودة18

اقتصاديطرابلسالجمعةة اللةبةة لتراخةص األمتةاز69اقتصاديطرابلسالهةئة الوطنةة لالمن االقتصادي19

اقتصاديطرابلسالغدائيمنظمة النماء لألمن 70اقتصاديطرابلسجمعةة علوم التأمين واملصارف واالستثمار20

اقتصاديبنغازي الجمعةة الوطنةة لرجال األعمال71اقتصاديبنغازي منظمة النادي اللةبي لرجال األعمال21

اقتصادياملرج منظمة إتحاد املهندسين الزراعةين72اقتصاديترهونةاملجلس اللةبي لرجال األعمال ترهونة22

اقتصاديطرابلساملنظمة اللةبةةللتجارة واالستثمار73اقتصاديطرابلسالجمعةة الوطنةة للمستثمرين23

اقتصاديبنغازي نادي املال واألعمال الدولي74اقتصاديبنغازي جمعةة األقتصاد اإلسالمي24

اقتصاديبنغازي منظمة الرائد الرياض ي لرعاية الشباب75اقتصاديطرابلسمؤسسة اتحاد شباب تاجوراء25

اقتصاديطرابلسموسسة شمال افريقةا للدراسات والبحوث االستراتةجة76اقتصاديبراك الشاطئاملؤسسة الوطنةة لدعم العمل والبرامج االقتصادية26

اقتصاديطرابلساملنظمة االقتصادية اللةبةة لالستشارات77اقتصاديهون جمعةة النةم ملكافحة الثلوت هون 27

اقتصاديطرابلسمنظمة الترياق للتطوير والتنمةة78اقتصاديطرابلسجمعةة االمان لنقل البضائع28

اقتصاديمصراتةمنظمة سةدات أعمال مصراتة79اقتصاديبنغازي تجمع لةبةا الحرة للمثقين والطلبة 29

اقتصاديطرابلسجمعةة فزان لرجال األعمال80اقتصادياالصابعةللمشروعات الخيرية بادرو مجموعة 30

اقتصاديطرابلسمنظمة االتحاد ملراكز السلع االساسةة81اقتصاديسرتجمعةة الهرم التعاونةة لالسكان31

اقتصاديالزنتانجمعةة بةادر الخير82اقتصاديزلةتناتحاد زلةتين ملقاولي التشيةد والبناء32

83اقتصاديبنغازي مؤسسة ريادة لالقتصاد وريادة األعمال33
بسوق منظمة املساهمين الخواص باملصارف والشركات املسجلة

االوراق املالةة
اقتصاديطرابلس

اقتصاديالشاطئاألعمال االقتصاديةلتطوبر مؤسسة بابل 84اقتصادياملرج منتدى صناعة النجاح لبناء االنسان34

اقتصاديالزنتانمؤسسة لةتكو لتشجةع االستثمار والتنمةة املستدامة85اقتصاديبنغازي جمعةة إعمار بنغازي 35

اقتصاديسرتمؤسسة الوسام لإلقتصاد االجتماعي86اقتصاديبنغازي منتدى بنغازي االقتصادي 36

87اقتصاديسبها مجلس رجال أعمال جنوب لةبةا37
منظمة التعمير لحرفيي سحب االسالك املعدنةة وصناعة 

املسامير
اقتصاديمصراتة

البيئةبنغازي مؤسسة الدوحة اللةبةة الخيرية88اقتصاديطرابلساملنظمة اللةبةة للنفط والغاز38

البيئةمصراتةالجمعةة اللةبةة للبيئة 89اقتصاديطرابلساملجلس االقتصادي واالجتماعي39

البيئةبنغازي مؤسسة املحسن للدفاع عن حقوق الحةوان والبيئة90اقتصاديبنغازي املنظمة اللةبةة لرجال األعمال40

البيئةمرزقجمعةة أوريناك الخيرية91اقتصاديبنغازي جمعةة لةبةا للدراسات و العلوم األقتصادية واملالةة41

البيئةبنغازي جمعةة السهول الغورية للمحمةات الطبةعةة92اقتصاديبنغازي مؤسسة الريادة والتطوير للتنمةة42

البيئةاجدابةااملؤسسة اللةبةة للبيئة والتنمةة املستدامة93اقتصاديبنغازي اتحاد مضارب األرز املنطقة الشرقةة43

البيئةطرابلسجمعةة بالدي للنظافة العامة94اقتصاديبنغازي مؤسسة دعم وتشجةع املصارف اللةبةة املتخصصة44

البيئةطرابلسجمعةة ايتلسان للسالم والتنمةة 95اقتصاديطرابلسمنظمة الرواد لتطوير العالقات االقتصادية 45

البيئةطرابلسمنظمة األفق لألعمار 96اقتصاديطرابلساملنظمة اللةبةة لتشجةع الصناعات الصغرى واملتوسطة46

البيئةطرابلسجمعةة املحافظين لحماية البيئة97اقتصاديسرتالجمعةة اللةبةة لإلقتصاد واإلحصاء والتشريع47

البيئةطرابلسالتجمع العام للنظافة و حماية البيئة 98اقتصادياملرج مؤسسة األفق لألستشارات والتخطةط التنموي 48

البيئةطرابلسجمعةة أصدقاء البيئة 99اقتصاديالبةضاء مؤسسة لةبةا الدولةة لتجشةع ومتابعة األستثمار 49

البيئةبنغازي جمعةة الحةاة لحماية البيئة 100اقتصاديبنغازي األنسانةةملتقى بنغازي العطاء لألعمال 50
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املجالاملدينةاالسمتاملجالاملدينةاالسمت

البيئةبنغازي منظمة احباء الشجرة والبيئة151البيئةطرابلسالجائراملنظمة اللةبةة للمحافظة على الحةوان ومكافحة الصةد101

البيئةبنغازي جمعةة حماة البحر لحماية البيئة البحرية اللةبةة152البيئةاجخرةجمعةة اصدقاء البيئة اجخرة102

البيئةاوباري جمعةة وادي االجال لرعاية وحماية النخةل153البيئةجالوجمعةة حماة البيئة اللةبةة103

البيئةبنغازي الجمعةة اللةبةة لجودة املةاة 154البيئةاوباري حركة الوادي للحقوق النفطةة والبةئةة 104

البيئةاملرج مؤسسة تماسك ملكافحة التصحر وحماية الغطاء النباتي155البيئةالخمسجمعةة لةبةا للوقاية من التلوث البةئي105

البيئةدرنةجمعةة البناء والتطوير لألعمال الخيرية156البيئةبنغازي منظمة لةبةا بيئة نظةفة106

البيئةبنغازي جمعةة أطفال أصدقاء البيئة اللةبةة157البيئةطرابلسمؤسسة أنصار البيئة اللةبةة107

البيئةالزنتانجمعةة الشجرة واالنسان للبيئة 158البيئةصبراتةجمعةة االثار البةئةة108

البيئةطرابلسمنظمة الرصد الحقوقةة لحماية البيئة 159البيئةبنغازي جمعةة بيئتي109

110
ية املؤسسة  اللةبةة لحماية الغابات واألحةاء البرية والبحر 

ومكافحة التصحر
البيئةالكفرةمنظمة ابناء الكفرة لالهتمام البةئةة   160البيئةطرابلس

البيئةطرابلسجمعةة مجلس املستشارين لشؤون االقتصاد والبيئة 161البيئةطرابلسجمعةـــة تــوباكتس البةئةـــة 111

البيئةبراك الشاطئجمعةة الريوان للبئةة والتنمةة 162البيئةطرابلسجمعةة االرتقاء االجتماعةة للبيئة 112

البيئةغدامسجمعةة النخلة للمحافظة على البيئة 163البيئةبنغازي جمعةة البراري اللةبةة لحماية األحةاء البرية113

البيئةزوارةجمعةة بادو البئةة لحماية االحةاء البرية والبحرية164البيئةالبةضاء جمعةة زاد الخير لحماية البيئة والعمل التطوعي114

115
املؤسسة االقتصادية لدعم وحماية املشروعات الصغري 

والكبري 
البيئةاملرج منظمة جغرافةة برقة الوطنةة لألثار والبيئة 165البيئةبنغازي 

البيئةشحات مؤسسه أصدقاء الزيتونة للبيئة والتطوير العلمي166البيئةبنغازي ةاملؤسسة اللةبةة للرفق بالحةوان ودعم السةاحة الداخلة116

البيئةشحات مؤسسة اصدقاء الزيتونة للبيئة والتطوير العلمي167البيئةطرابلسمنظمة أصدقاء البيئة في لةبةا117

البيئةالبةضاء جمعةة بالغراي األهلةة 168البيئةطرابلسالجمعةة اللةبةة  للبيئة والحد من الثلوث118

البيئةشحات جمعةة تنسةق املدينه للعمل التطوعي 169البيئةاملرج جمعةة سنابل املرج البةئةة119

البيئةشحات جمعةة تنسةق املدينة للعمل التطوعي 170البيئةطرابلسمؤسسة الشهب للتنمةة املستدامة120

البيئةالبةضاء جمعةة بالغراي األهلةة للبيئة واألثار والسةاحة 171البيئةمصراتةجمعةة اصدقاء املتوسط للبيئة البحرية121

البيئةطرابلسمنظمة نداء للبيئة وتنمةة املوارد البشرية 172البيئةطرابلسالجمعةة اللةبةة لحماية الحةاة البرية 122

البيئةسرتمنظمة سلطان الخيرية لحماية البيئة173البيئةطرابلسالجمعةة اللةبةة للبيئة والتنمةة االجتماعةة 123

البيئةطرابلساملنظمة اللةبةة لتنمةة وتطوير الفالحة174البيئةمصراتةجمعةة أشجارنا للمحافظة على الغابات124

البيئةجادومنظمة شباب و يقات لحماية التراث و البيئة175البيئةطرابلسمنتدى لةبةا لحماية البئةة 125

البيئةالبةضاء منظمة شباب لةبةا الوطني176البيئةبنغازي منظمة الشبابةة  للبيئة126

البيئةبنغازي مؤسسة التقدم بالبيئة177البيئةغدامسجمعةة تمجوهرت لالهتمام والعناية بالنخةل127

البيئةالزهراء جمعةة لةبةا للبيئة والكوارث الطبةعةة 178البيئةسبها املنظمة اللةبةة للزراعة والبيئة 128

البيئةالبةضاء ي البيئةاملؤسسة اللةبةة الدولةة ملكافحة التصحر والحفاظ عل179البيئةطرابلسيةالجمعةة اللةبةة لحماية وتربةة الطةور والحةوانات البر 129

البيئةاوجلةأوجلة -املركب اللةبةة للسالمة وحماية البيئة 180البيئةبنغازي جمعةة عثمان بن عفان الخيرية130

البيئةمصراتةجمعةة محبي الشجرة181البيئةطرابلسالجمعةة اللةبةة للموارد املائةة 131

البيئةاملرج منظمة مزارعي املنطقة الشرقةة 182البيئةالجفرةالجمعةة العلمةة للحةاة البرية  بسوكنة132

البيئةشحات االمن البةئي والسالم183البيئةبراك الشاطئجمعةة وأمتازوا لحماية املوارد الطبةعةة 133

البيئةغريانمنظمة القضاء للتخطةط والتنمةة 184البيئةبنغازي جمعةة النوق البةض لألعمال الخيرية134

البيئةوادي الشاطيجمعةة جبل الحساونة لحماية البيئة185البيئةبراك الشاطئجمعةة البيئة  بالشاطئ135

البيئةاملرج منظمة الروابي الخضر لحماية األراض ي الزراعةة 186البيئةاملرج جمعةة أصدقاء تاكنس136

البيئةاملرج منظمة حماية األراض ي الزراعةة 187البيئةبراك الشاطئجمعةة الشفاء للبيئة والصحة واألعمال الخيرية 137

البيئةالعزيزيةاملنظمة اللةبةة للزراعة املائةة 188البيئةسبها جمعةة أصدقاء الصحراء للبيئة وحماية االحةاء البرية 138

البيئةسبهااملنظمة الدولةة للصحراء الكبرء189البيئةمسالتةجمعةة أصدقاء الزيتونة بمسالته139

البيئةالزنتانكفاح للصم ويعاف السمع190البيئةجالومنظمة الواحات للةبيئة والتوعةة البةئةة140

البيئةاملرج اتحاد السلفةوم لحماية األراض ي الزراعةة191البيئةسبها جمعةة نسةم البئةة والحةاة البرية 141

البيئةوادي البوانيسمنظمة نهتم للبيئة والتنمةة املستدمة192البيئةاجدابةاالجمعةة الوطنةة ملربي الطةور 142

البيئةتراغنجمعةة بدور الحةاة للبستنة وزراعة االشجار193البيئةطرابلساملجموعة اللةبةة للبيئة 143

البيئةاملرججمعةة التقنةات الزراعةة194البيئةطرابلسمركز دراسات حماية وتنمةة املناطق الصحراوية 144

البيئةمرزقجمعةة املحافظة على بالدي الخيرية 195البيئةالقبةجمعةة املصفوفة لحماية املوروث الطبةعي واالنساني 145

البيئةطرابلساملنظمة اللةبةة لتربةة نحل العسل196البيئةالقبةلحماية املوروث الطبةعي واالنسانياللوتسافجيجمعةة 146

البيئةبنغازي منظمة أحةاها لتفكةك األلغام وازالة مخلفات الحروب197البيئةطرابلسمنظمة السدر للمحافظة علي البيئة ومكافحة التصحر147

البيئةوادي عتبةمنظمة لةبةا للزراعة والبيئة198البيئةغدامسجمعةة أمناس لتربةة االبل148

البيئةفنقلجمعةة حثيثة الزراعةة وتحسين البذور 199البيئةبنغازي جمعةة الزقارية لحماية البيئة البحرية149

البيئةطرابلسمنظمة اللةبةة لحماية البيئة البحرية200البيئةبنغازي منظمة األرض والحةاة لحماية البيئة ومكافحة التصحر150
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التطوير العلميبنغازي مؤسسة كابيتال للتنمةة والتطوير 251البيئةزلةجمعةة زلة للنخةل والزيتون 201

202
جمعةة وادي عتبة لحماية النخةل ومكافحة الحشرة القشرية

الخضراء
التطوير العلميطرابلسالجمعةة اللةبةة للوقود الحةوي 252البيئةأقار عتبة

التطوير العلميسبها الجمعةة الهندسةة للطاقات املتجددة 253البيئةطرابلسجمعةة الكادر لإلعالم البةئي203

التطوير العلميبنغازي منظمة ستةتشغ سبارك254البيئةسرتجمعةة الشط لصةد البحري 204

التطوير العلميبنغازي اتحاد اللةبي للعلماء واملخترعين255البيئةجرمةمنظمة األفق الستقرار البيئة وحماية اآلثار205

التطوير العلميطرابلسالجمعةة اللةبةة لخبراء العلوم الزراعةة 256التطوير العلميطرابلسالجمعةة اللةبةة لإلصالح والتطوير الصحي 206

التطوير العلميطرابلسجمعةة الرائدة للتطوير والنهوض االقتصادي257التطوير العلميبنغازي الجمعةة اللةبةة للتطوير واألختراعات207

التطوير العلميالزنتانجمعةة واحة العلوم لالبداع واالختراع258التطوير العلميبنغازي تجمع مهندسون الجل لةبةا208

التطوير العلميطرابلسالجمعةة اللةبةة لتكنولوجةا االتصاالت واملعلوماتةة 259التطوير العلميبنغازي لةبةا موطني لالستشارات والتوثةق 209

التطوير العلميطرابلسمركز تمعن لألبحاث والدراسات االنسانةة 260التطوير العلميبنغازي مجموعة الدولةة اللةبةة للتواصل210

التطوير العلميبنغازي منتدى اليراع للبحث والتطوير والتنمةة261التطوير العلميمصراتةاتحاد طـالب الدراســات الـــعلــةـا 211

التطوير العلميطرابلستجمع اهالي حي االندلس الكبرى للتطوير والتنمةة 262التطوير العلميطرابلساملنظمة العاملةة ملبرمجين وتقنيي املعلومات212

التطوير العلميطرابلساملركز اللةبي لالبحاث االستراتةجةة والتنمةة 263التطوير العلميبنغازي الجمعةة اللةبةة لعلوم املةاه213

التطوير العلميطرابلساملنظمة اللةبةة للطاقة املتجددة 264التطوير العلميبنغازي املنظمة االكاديمةة اللةبةة214

التطوير العلميطرابلسجةنت للهندسة الجةولوجةة  GEEntجمعةة 265التطوير العلميبنغازي الجمعةة اللةبةة للهندسة الصناعةة215

التطوير العلميبنغازي منظمة العلم النافع للبحث والتطوير العلمي266التطوير العلميبنغازي الرابطة اللةبةة للعلوم السةاسةة216

التطوير العلميبنغازي جمعةة اختصاص ي تقويم األسنان اللةبةة267التطوير العلميبنغازي مركز لةبةا للدراسات التاريخةة217

التطوير العلميبنغازي منظمة صوت املعةد للتطوير268التطوير العلميبنغازي االتحاد اللةبي لالستشارات الهندسةة218

التطوير العلميطرابلسمؤسسة املوفد للتعاون العلمي269التطوير العلميالبةضاء منتدى جامعة عمر املختار الثقافي االجتماعي 219

التطوير العلميغدامسجمعةة املشكاة العلمةة 270التطوير العلميطرابلسمؤسسة الفكروالعمل املوحدلبناء لةبةا220

التطوير العلميطرابلسلةبةا-منظمة خريجي برنامج الفولبرايت  271التطوير العلميبنغازي منظمة االبداع الهندس ي لالبحاث العلمةة والتقنةة 221

التطوير العلميبنغازي الجمعةة اللةبةة إلرتفاع يغط الدم272التطوير العلميبنغازي هةئة الخبراء واملختصين اللةبةين222

التطوير العلميطرابلسة مؤسسة ابن منظور للدراسات االستراتةجةة واملستقبلة273التطوير العلميبنغازي املنظمة العلمةة اللةبةة لنظم املعلومات وتقنةاتها223

التطوير العلميطرابلسالجمعةة الفلكةة اللةبةة لعلوم الفلك والفضاء274التطوير العلميبنغازي االتحاد الوطني لدراسات وابحاث النفط والغاز 224

التطوير العلميطرابلسجمعةة العلوم واالبتكار اللةبةة للمواهب والريادة 275التطوير العلميبنغازي مؤسسة افكار لةبةا 225

التطوير العلميطرابلسمنظمة مجتمع هكسا للتكنولوجةا276التطوير العلميطرابلسجمعةة رابطة علماء لةبةا226

التطوير العلميطرابلساملؤسسة اللةبةة لتطوير االدارة الحكومةة 277التطوير العلميبنغازي االتحاد اللةبي ملكاتب االتصاالت الهاتفةة227

التطوير العلميبنغازي الجمعةة اللةبةة لعلماء الصةدلة278التطوير العلميطبرق جمعةة اصدقاء طبرق 228

التطوير العلميهون الجمعةة اللةبةة للتكنولوجةا واالختراع279التطوير العلميبنغازي عياملنظمة العلمةة للعلوم الجنائةة والقضائةة والطب الشر 229

التطوير العلمياملرج املنظمة اللةبةة للتطوير والتنمةة املستدامة 280التطوير العلميطرابلسجمعةـــة األفــاق العلمةــة 230

التطوير العلميطرابلسجمعةة فروة للنقل الثقةل والهةدرولةك281التطوير العلميطرابلسالجمعةة اللةبةة للتقنةــة 231

التطوير العلميبنغازي املؤسسة العربةة ملكافحة األرهاب والتطرف فكريا 282التطوير العلميالخمسالجمعةة اللةبةـة للخط العربي والفنون اإلسالمةة232

التطوير العلميطرابلساملنظمة الدولةة للتميز املؤسس ي283التطوير العلميطرابلساملنتدى اللةبي للمعرفة233

التطوير العلميطرابلسالجمعةة الوطنةة لعلوم املةاه والتكنولوجةا 284التطوير العلميطرابلسالجمعةة اللةبةة لإلنترنت234

التطوير العلميبنغازي منظمة مختبر بنغازي للسةمائةات وتحلةل الخطاب285التطوير العلميطرابلسجمعةـــة لةبةا لإلصالح والتطوير235

التطوير العلميبنغازي منظمة خطوات حضارة العلمةة286التطوير العلميطرابلسالجمعةة اللةبةة للعلوم االدارية 236

التطوير العلميطرابلساملركز اللةبيى للبحوث والدرسات االستراتةجةة287التطوير العلمياملرج جمعةة معلمي لةبةا الحرة املرج237

التطوير العلميالخمسجمعةة املفتشين التربويين الخمس288التطوير العلمياجدابةامركز املؤرخ للدراسات التاريخةة واالثرية238

التطوير العلميطرابلسمنظمة الطاقات املتجددة والبحث العلمي289التطوير العلميالخمسمركز فةنةقةا للمؤتمرات والدراسات املعلوماتةة239

التطوير العلميبنغازي منظمة قادة االفكار للتطوير واالستشارات290التطوير العلميطرابلساملركز اللةبي للبحوث والتنمةة 240

التطوير العلميطرابلساملنظمة اللةبةة للتطوير اإلداري 291التطوير العلميطرابلسمركز رواس ي للدراسات والبحوث االستراتةجةة 241

التطوير العلميطرابلساملنظمة اللةبةة الدولةة للعلوم االمنةة 292التطوير العلميطرابلساملجلس اللةبي للطاقة 242

التطوير العلميصبراتةجمعةة صبراتة العلمةة 293التطوير العلميطرابلسة جمعةة مركز اساريا للدراسات االستراتةجةة واملستقبلة243

التطوير العلميطرابلسمنظمة سنمار العلمةة الخيرية294التطوير العلميطرابلساتحاد املستقبل لتطوير و حماية مؤسسات املجتمع املدني244

التطوير العلميسبهامنظمة قادة لةبةا للتطوير والتنمةة295التطوير العلميبنغازي الجمعةة اللةبةة للهندسة الكهربائةة والحاسوب 245

التطوير العلميالكفرةمنظمة النهضة لرعاية املواهب 296التطوير العلميطرابلساملنظمة الفكرية للملكةة الفكرية246

التطوير العلميبنغازي Trimediaمنظمة تراي مةديا 297التطوير العلميطرابلساملؤسسة العلمةة والثقافةة للتنمةة247

التطوير العلميبنغازي منظمة مبرمجات لةبةات298التطوير العلميطرابلساملؤسسة الدولةة للعلوم والتكنولوجةا248

التنمةةسرتمنظمة أثر للتنمةة املجتمعةة299التطوير العلميطرابلساملؤسسة اللةبةة للحرية االكاديمةة 249

250
ت املؤسسة اللةبةة ملكافحة الجرائم املعلوماتةة واالنترن

وااللكترونةة
التنمةةمصراتةمنظمة إصالح للبحوث اإلستراتةجةة والتنمةة300التطوير العلميطرابلس
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التنمةةطرابلسمنظمة إشراقة الخلةج351التنمةةزلةجمعةة همس لدعم املشاريع الصغرى 301

التنمةةسرتشباب الوادي االحمر التنموية352التنمةةاملرج جمعةة التقنةات الزراعةة302

التنمةة بنغازي ريةجمعةة السبةل األمثل للتنمةة و التطوير و األعمال الخي353التنمةةالخمسمنظمة كوادر لةبةا303

التنمةة بنغازي تجمع االنتفاية354التنمةةالجفرةإتحاد مؤسسات املجتمع املدني بالجفرة304

التنمةة طرابلسالتجمع اللةبي لتنمةة واالصالح 355التنمةةمصراتةمنظمة رؤية للتنمةة والتطوير305

منظمة شباب الوادي األحمر التنموية306
الوادي 
اإلحمر

التنمةة طرابلسمنظمة مـــجمــوعة الــمسانـــدة الـــوطنـةـــة  356التنمةة

التنمةة بنغازي منتدى خريجي العلوم السةاسةة واملعاهد الدبلوماسةة357التنمةةمصراتةمنظمة صوت الشباب اللةبي التنموية307

التنمةة طرابلسمؤسسة الغــــــد االجتماعةة للحقوق والتنمةة 358التنمةةطرابلسمنظمة ملكة الفكر لألبداع واالحصاءات308

التنمةة طرابلسجمعةة املستقبل للبيئة و التنمةة املستدامة359التنمةةمرزقالجمعةة الوطنةة ألصالح الجنوب309

التنمةة طرابلسةسةتي للتنمةة والعدالة و األعمال االرشاديقولدنمؤسسة 360التنمةةسرت-فرعمنظمة شبابك للتنمةة310

التنمةة طرابلسجمعةة شموع الزاوية للتوعةة االرشادية361التنمةةطرابلسمنظمة أمالنا لألعالم والتنمةة311

التنمةة طرابلسمنظمة تنمةة وتطوير املوارد البشرية362التنمةةطرابلسمنظمة كفاءات للتطوير والتنمةة312

التنمةة طرابلسمؤسسة التواصل والتنمةة 363التنمةةمرزقمنظمة أمل الجنوب للسالم والتنمةة املستدامة313

التنمةة طرابلسالحركة الوطنةة للعدالة والتنمةة364التنمةةزلةتنإتحاد مؤسسات املجتمع املدني بزلةتن314

التنمةة طرابلسمنظمة تنمةة لدعم األستقرار365التنمةةبنغازي منظمة تجمع شباب لةبةا315

التنمةة بني ولةداملنتدى الوطني للتنمةة366التنمةةسرتمؤسسة التضامن316

التنمةة بنغازي مجلس الخبرات املصرفةة اللةبةة367التنمةةالخمسمنظمة الوفاء للوطن للتنمةة الشاملة317

التنمةة مصراتةاملنظمة اللةبةة للتنمةة اإلجتماعةة368التنمةةطرابلساملنظمة اللةبةة للتصمةم الداخلي318

التنمةة مصراتةوالسةاحةاملنظمة اللةبةة للتنمةة البشرية وتشجةع اإلستثمار 369التنمةةطرابلسمنظمة النهوض بالوطن للتنمةة الشاملة319

التنمةة مصراتةجمعةة رؤى لةبةا األهلةة370التنمةةمصراتةمنظمة سنابل لةبةا للتنمةة320

التنمةة طرابلساملجموعة الوطنةة للتخطةط371التنمةةطرابلساالأعمالالجمعةة اللةبةة االيطالةة لتنمةة 321

التنمةة طرابلسمجموعة حريات للتنمةة وحقوق اإلنسان 372التنمةةطرابلسمؤسسة االندلس للثقافة322

323
مؤسسة السالم واملساواة واالزدهار للتنمةة االقتصادية 

واالجتماعةة
التنمةة طرابلسجمعةة ذرة لةبةا لألعمال الخيرية والتنمةة 373التنمةةطرابلس

التنمةة طرابلسمنظمة شباب األعمال للتنمةة الدائمة 374التنمةةطرابلسمنظمة ملسة الخير للثقافة والتنمةة324

التنمةة طرابلسجمعةة الرسامين والخطاطين الخيرية 375التنمةةطرابلسجمعةة قطوف لتطوير النخةل والزيتون والتنمةة الزراعةة325

التنمةة طرابلساملنظمة الوطنةة للعدالة والتنمةة 376التنمةةطرابلسمنظمة اصوات شابة326

التنمةة طرابلسمنتدى لةبةا للخبراء والتنمةة املستدامة 377التنمةةطرابلسمنظمة املبادرة الوطنةة327

التنمةة طرابلسجمعةة الهةئة اللةبةة للعمارة378التنمةةالخمسمؤسسة نادي بازيلةكا للمناظرات328

التنمةة طرابلساملنظمة اللةبةة للتنمةة اإلقتصادية واإلجتماعةة 379التنمةةالخمسمنظمة اجةال للتنمةة املحلةة329

التنمةة طرابلسجمعةة إيثار األريجةة لإلرتقاء والتطوير والتنمةة 380التنمةةبنغازي منتدى عزت لةبةا330

التنمةة طرابلسجمعةة إتالف أعضاء هةئة التدريس 381التنمةةطرابلسمنظمة األتجاه الجديد للتنمةة والتطوير331

التنمةة سبها جمعةة التجمع الوطن بمنطقة فزان 382التنمةةالخمسمنظمة الوفاء للوطن للتنمةة الشاملة332

التنمةة طرابلسمؤسسة أحرار لةبةا للتنمةة والتعاون 383التنمةةطرابلسمؤسسة الريادة اللةبةة للتنمةة333

التنمةة طرابلسمنتدى لةبةا لتنمةة املجتمعةة 384التنمةةيفرن منظمة املعالي للتنمةة املجتمعةة 334

التنمةة طرابلسجمعةة لةبةا املستقبل 385التنمةةبنغازي منظمة بناء للتنمةة املستدامة335

التنمةة طرابلسمؤسسة اإلخالص للتأهةل والتنمةة 386التنمةةبنغازي منظمة الخبراء اللةبةين336

التنمةة طرابلساملؤسسة الوطنةة لتنمةة القدرات اإلنسانةة 387التنمةةهون منظمة قارة عافةة للتنمةة االنسانةة 337

التنمةة طرابلسالجمعةة اللةبةة للمواطنة والتنمةة 388التنمةةغاتمنظمة شباب البركت الثقافةة االجتماعةة338

التنمةة طرابلسجمعةة الغوث واإلرشاد للتنمةة اإلجتماعةة 389التنمةةطرابلسةمؤسسة الولةد الدولةة للتنمةة والتطوير واألعمال الخيري339

التنمةة مصراتةمجموعة الدعم الهندس ي390التنمةةالخمسرابطة شباب الخمس االجتماعةة340

التنمةة طرابلسيةجمعةة مؤسسة  طرابلس للتنمةة البشرية و األعمال الخير 391التنمةةاملرجاملركز اللةبي للتنمةة االقتصادية 341

التنمةة طرابلسالنادي اللةبي للسةاسة والتنمةة392التنمةةاملرجالتجمع االتحادى اللةبى342

التنمةة طرابلسس ياملجموعة العربةة للتخطةط االستراتةجي والتميز املؤس393التنمةةاملرج360تنمةة 343

التنمةة طرابلساملجموعة العربةة الدارة املوارد البشرية والتنمةة االدارية394التنمةةغاتجمعةة بصائر غات لدعم املرأة344

التنمةة طرابلسالجمعةة اللةبةة للمدربين وركاب خةول السباق395التنمةةمصراتةمنظمة البركة للتنمةة املجتمعةة345

التنمةة طرابلسالجمعةة اللةبةة ملربي ومالك الخةول املهجنة االصةلة 396التنمةةبنغازي جمعةة اللةبةة لدعم جامعة بنغازي 346

التنمةة الزاويةجمعةة املستقبل الخيرية 397التنمةةبنغازي منظمة هي تبرمج347

التنمةة طرابلسجمعةة معا على الطريق 398التنمةةالكفرةجمعةة الرحمة لرعاية الةتةم348

التنمةة طرابلسجمعةة لةبةا تستحق أكثر 399التنمةةوادي عتبةجمعةة بحر العطاء للتنمةة املستدامة349

التنمةة طرابلسجمعةة نماء للتنمةة والتعاون 400التنمةةطرابلساالتحاد اللةبي للمنظمات البةئةة غير الحكومةة350
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التنمةة طرابلسجمعةة مكارم الخير451التنمةة طرابلسجمعةة موظفي جهاز تنفةذ مشروعات املواصالت401

التنمةة طرابلسمؤسسة وفاء لإلغاثة والتنمةة452التنمةة طرابلسجمعةة لةبةا الحديثة للتطوير والتنمةة402

التنمةة طرابلسمؤسسة السالم لتحقةق العدالة والتطوير453التنمةة طرابلسجمعةة النهضة لتنمةة املجتمع403

التنمةة القلعةجمعةة ادرار لتنمةة وتطوير املوارد البشرية 454التنمةة طرابلسجمعةة اللوتس لألعمال الخيرية والتنمةة البشرية 404

التنمةة الجمةلاملنظمة الوطنةة للثقافة والتوعةة الفكرية455التنمةة سبها املؤسسة اللةبةة البراز الكفاءات وتنمةة القدرات 405

التنمةة زلةتنمؤسسة اإليثار للتنمةة واألعمال االستشاري 456التنمةة طرابلسمؤسسة اللقاء الوطني406

التنمةة طرابلستجمع كلنا لةبةا للتنمةة والثقافة457التنمةة طرابلسجمعةة أنا لةبي لألعمال الخيرية407

التنمةة طرابلسجمعةة التواصل الحر االجتماعةة التنموية458التنمةة طرابلسجمعةة جسور التنمةة408

التنمةة طرابلسجمعةة امرجة لتنمةة الشباب واملجتمع459التنمةة طرابلسجمعةة قسورة لألعمال الخيرية والتنمةة البشرية409

التنمةة طرابلساملنظمة اللةبةة لإلفصاح والشفافةة 460التنمةة طرابلسمؤسسة اإلنماء الدولةة للتنمةة والتقدم والعدالة410

التنمةة طرابلسجمعةة النماء للتنمةة واألعمال الخيرية461التنمةة سبها جمعةة أعمار لةبةـــا بفزان411

التنمةة طرابلسمؤسسة لةبةا الجديدة لتنمةة املجتمع املدني 462التنمةة بنغازي جمعةة التواصل لشباب ونساء وأطفال لةبةا الحرة412

التنمةة طرابلستجمع الشباب للبناء والتنمةة 463التنمةة بنغازي للعدالة والتنمةة76تجمع انتفاية 413

التنمةة صبراتةجمعةة توباز للتنمةة 464التنمةة طرابلسجمعةة أمهات وآباء لةبةا الحرة الخيرية والتنمةة 414

التنمةة طرابلسجمعةة خريجي العلوم السةاسةة للتنمةة والتطوير465التنمةة طرابلسساالتحاد الوطني ملؤسسات ومنظمات املجتمع املدني طرابل415

التنمةة طرابلساملنظمة الوطنةة للتنمةة والتطوير 466التنمةة طرابلسجمعةة أحــرار طرابلـــس416

التنمةة طرابلساملنظمة الدولةة للتنمةة واالعمار467التنمةة سرتمؤسسة خبراء الوسط لالستشارات واإلنماء417

التنمةة طرابلسمنظمة شباب لةبةا لألعمال والتنمةة املستدامة468التنمةة طرابلسالتجمع الوطني للتنمةة والشباب 418

التنمةة جالواملنظمة اللةبةة للدراسات والتنمةة 469التنمةة طرابلسمنظمة املركز اللةبي لسةاسةات التنمةة 419

التنمةة طرابلسجمعةة لةبةا للتنمةة والتطوير 470التنمةة طرابلسفبرايـــــــر 25تجمـــــع 420

التنمةة طرابلسمركز تطويراملؤسسات االجتماعةة اللةبةة471التنمةة الخمسالجمعةة اللةبةـة لإلبداع والتنمةة421

التنمةة طرابلسجمعةة درب النجاح ملكافحة الفساد 472التنمةة طرابلسجمعةة جودي لألعمال الخيرية والتنمةة422

التنمةة طرابلساملؤسسة اللةبةة لتنمةة املشروعات473التنمةة طرابلسريــةمجموعـة باسم الشيبانـي لألعمال اإلنسانةة والتنمةة البش423

التنمةة طرابلسمؤسسة بالغ للتنمةة والتطوير 474التنمةة الخمسجمعةة صناع املستقبل للتنمةة واألعمال اإلنسانةة424

التنمةة طرابلسالجمعةة اللةبةة للعدالة والتنمةة 475التنمةة سبها مؤسسـة خبـراء الجنـوب للتنمةة املستدامة    425

التنمةة بنغازي تجمع احرار سوريا في لةبةا476التنمةة الزاويةجمعةة بانوراما للثقافة والتنمةة والتغةير 426

التنمةة سبها الجمعةة اللةبةة للعلوم السةاسةة 477التنمةة طرابلسمنظمــة يقين لةبةــا للتنمةــة 427

التنمةة الجبل االخضرجمعةة شباب الوطن للتنمةة واألعمال الخيرية 478التنمةة سبها مؤسسـة حمايـة وتنمةــة لةبةــا 428

التنمةة طرابلسمجلس حرائر لةبةا للتطوير والتنمةة 479التنمةة طرابلسمؤسسة الخبراء للتنمةة والتطوير السةاحي429

التنمةة زلةتنمنظمة نتعاون للعمل التطوعي480التنمةة الزنتانجمعةة التوعةة لتنمةة الحةاة البرية430

التنمةة سرتمؤسسة وعد للتنمةة واالستثمار الخيري 481التنمةة طرابلسجمعةة الكتلة اللةبةة لبناء الدولة431

التنمةة طرابلسمنظمة الرواس ي للتنمةة املستدامة واألعمال الخيرية 482التنمةة صبراتةجمعةة خطوة لتنمةة األسرة 432

التنمةة الرجبانةمؤسسة شهداء الحرية للتنمةة البشرية واألعمال الخيري483التنمةة طرابلسجمعةة القسطاس املستقةم التنموية االقتصادية433

التنمةة طرابلسمنظمة مهد الوطن لتنمةة واملساندة الوطنةة484التنمةة طرابلسمؤسسة فريق صناع الحةاة للتنمةة بااليمان 434

التنمةة طرابلسمنظمة الرخصة الدولةة للتنمةة البشرية 485التنمةة صبراتةمنتدى الطريق الوسط الحر للتنمةة 435

التنمةة سرتجمعةة سرت التعاونةة لإلسكان486التنمةة طرابلسالجمعةة اللةبةة لتنمةة املهارات واملتفوقين436

التنمةة جفارةمؤسسة اصدقاء لةبةا للتنمةة ونزع املخلفات487التنمةة طرابلسجمعةة شبابنا الوطني للتنمةة واإلصالح 437

التنمةة طرابلسفريق أحسان التنموي التوعوي 488التنمةة طرابلسالتحالف الجل السلم والتعاون الدولي 438

التنمةة طرابلسجمعةة نحو الهدف للتنمةة واألعمال االنسانةة 489التنمةة طرابلسديسمبر للتنمةة والتطوير12حركة 439

التنمةة طرابلسمؤسسة املودة واالحسان للتنمةة واألعمال الخيرية 490التنمةة طرابلسمنظمة صوت شباب الوطن للتنمةة 440

التنمةة سبها جمعةة البنةان املرصوص للتنمةة االجتماعةة 491التنمةة صبراتةشباب صبراتة للتنمةة البشرية واألعمال الخيرية441

التنمةة العجةالتجمعةة خذ بأيدينا للتنمةة القدرات الذهنةة 492التنمةة طرابلساالتحاد ملربي الدواجن واللحم والبةض442

التنمةة غاتجمعةة فرسان الصحراء لتنمةة الشباب واملجتمع493التنمةة اجدابةامؤسسة الشةخة موزة للتنمةة واألعمال الخيرية 443

التنمةة الزاويةمؤسسة سلمتم للتنمةة املدنةة الشاملة 494التنمةة اوجلةمنظمة شباب أوجلة لإلصالح والتنمةة444

التنمةة طرابلسمنتدى الشباب اللةبي للتواصل والتنمةة 495التنمةة طرابلساملنظمة العاملةة للمخترعين والفكريين 445

التنمةة طرابلسالجمعةة اللةبةة للتنمةة البشرية واالستشارات496التنمةة طرابلسجمعةة حركة الطموح446

التنمةة الجبل الغربيجمعةة جبل نفوسة للتنمةة 497التنمةة مصراتةجمعةة منتدى الرأي واملشورة مصراتة 447

التنمةة طرابلسمنظمة الشباب للتنمةة املستدامة 498التنمةة طرابلسجمعةة سفةنة الحرية للتنمةة 448

التنمةة سبها مؤسسة البوانيس لخدمة املجتمع وتنمةته499التنمةة طرابلساملؤسسة التنسةقةة للتنمةة وتطوير الجنوب449

التنمةة بنغازي منظمة الرفاق لألعمال الخيرية500التنمةة طرابلسجمعةة اتقان للجودة والشفافةة 450
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التنمةة جادومؤسسة تنمةة واعمار جادو551التنمةة بنغازي منظمة الرفاق لألعمال الخيرية501

التنمةة البةضاء مركز االشراقة للصم والبكم ويعاف السمع 552التنمةة نالوتجمعةة الشةخ علي يحي معمر لالصالة والتنمةة502

التنمةة زلةتنمؤسسة تنمةة واعمار  زلةتن553التنمةة طرابلساالتحاد الوطني للثقافة والتنمةة وحقوق االنسان503

التنمةة الرياينةجمعةة الصفصاف للتنمةة واحةاء الثرات554التنمةة سبها جمعةة االخاء والنماء التثقةفةة التنموية 504

التنمةة طرابلسالجمعةة اللةبةة للتمكين والتنمةة املستدامة 555التنمةة طرابلسمؤسسة أركان للتنمةة 505

التنمةة طرابلساتحاد مؤسسات تنمةة واعمار لةبةا556التنمةة طرابلسجمعةة العارم للتنمةة البشرية 506

التنمةة مرزقمنظمة الجنوب للسالم من أجل التنمةة557التنمةة طرابلساملنظمة اللةبةة للبيئة والتنمةة املستدامة507

التنمةة طرابلسمنظمة النماء من أجل الوطن558التنمةة طرابلسجمعةة العائلة للتنمةة 508

التنمةة بنغازي مؤسسة الحساب للتنمةة املحلةة 559التنمةة غريانتجمع شباب غريان للتنمةة االجتماعةة 509

التنمةة طرابلسمنظمة صناع ايادي املستقبل لتنمةة املجتمع560التنمةة سبها مجموعة الحوار التنموي بسبها510

التنمةة طرابلسمنظمة البحر االبةض املتوسط للتنمةة املستدامة والبيئة 561التنمةة بنغازي مؤسسة رؤى التنمةة والتطوير511

التنمةة الجمةلمنظمة إنسان للتنمةة الريفةة 562التنمةة سبها جمعةة صناع الحةاة لةبةا للتنمةة 512

التنمةة طرابلسمنتدى لةبةا للتنمةة وتوعةة املجتمع563التنمةة مصراتةجمعةة شباب إعمار لةبةا513

التنمةة طرابلسالشبكة املغاربةة للمجتمع املدني 564التنمةة جفارةجمعةة املعمورة للتواصل والتنمةة 514

التنمةة سوق الخميسمنظمة اجتهاد للتنمةة ومكافحة الفساد 565التنمةة قبر عون جمعةة بذور الخير للتنمةة املستدامة والشباب515

التنمةة الزاويةاملجموعة اللةبةة ملستخدمي لةنوكس566التنمةة طرابلسالجمعةة اللةبةة االيطالةة للتنمةة االقتصادية 516

التنمةة املرج مؤسسة ذي قار للتنمةة املحلةه567التنمةة طرابلساملنظمة الوطنةة اللةبةة للتنمةة والثقافة 517

التنمةة طرابلستجمع الجلك لةبةا للتطوير والبناء568التنمةة طرابلساملركز املغاربي للتنمةة املستدامة 518

التنمةة املرج مؤسسة املدي للتنمةة املحلةة 569التنمةة طرابلسجمعةة الرؤية الوطنةة الجديدة للتنمةة والبيئة519

التنمةة القربولليمنظمة التخطةط والتنمةة 570التنمةة طرابلسمركز تفكير للدراسات واالبحاث والتنمةة520

التنمةة طرابلسجمعةة الخير العام  للتنمةة املستدامة 571التنمةة طرابلسمنظمة مجتمعنا للتنمةة وحقوق االنسان521

التنمةة الزاويةمنظمة بادر للدراسات والتنمةة 572التنمةة طرابلسالجمعةة اللةبةة البريطانةة للتنمةة واالستثمار 522

التنمةة الزاويةمنظمة املبادرة للتنمةة وبناء القدرات  573التنمةة طرابلسمركز لةبةا العداد القادة الشباب523

التنمةة طرابلسمركز دراسات الجنوب اللةبي للبحوث والتنمةة 574التنمةة نالوتجمعةة الرحمة للتنمةة واألعمال الخيرية 524

التنمةة طرابلساملنظمة اللةبةة الدولةة للتنمةة الشاملة 575التنمةة طرابلسمؤسسة تقوى للتنمةة واألعمال الخيرية 525

التنمةة طرابلسمنظمة يفرن للخبرة والتنمةة املستدامة  576التنمةة طرابلسمركز ادارة االزمات والتخطةط االستراتةجي526

التنمةة طرابلسمنظمة املحور للتنمةة واألعمال الخيرية واالغاثة 577التنمةة طرابلساملنظمة اللةبةة للتنمةة السةاحةة 527

التنمةة طرابلسمنظمة وطن لإلنسان والتنمةة 578التنمةة الجفرةمؤسسة لبالد للتطوير والتنمةة الشاملة528

التنمةة طرابلسمنظمة املبادرة املعمارية 579التنمةة طرابلسمؤسسة طرابلس املدينة للتنمةة 529

التنمةة العجةالتمؤسسة الحةاة للتنمةة واألعمال الخيرية 580التنمةة طرابلسمنظمة أجةال لةبةا للتنمةة البشرية والتوعةة530

التنمةة زلةتناملنظمة العاملةة لحفظ النعمة واالغاثة والتنمةة581التنمةة مرزقمؤسسة الــــواحة للتنمةة والتطوير 531

التنمةة الخمسمؤسسة أعمال بال حدود الخمس582التنمةة مزدةمنظمة مزدة للتنمةة البشرية 532

التنمةة اجدابةامؤسسة نمو للتنمةة والتطوير العلمي 583التنمةة جادونادي املهن الهندسةة للتنمةة واالعمار 533

التنمةة طرابلسمؤسسة خواطر لدعم وتنمةة قدرات الشباب584التنمةة طرابلسجمعةة سةدات األعمال للتنمةة والتعاون 534

التنمةة بنغازي جمعةة عين تورغاء للتنمةة585التنمةة اجدابةامؤسسة لةبةا الُحلم للتنمةة535

التنمةة العربانتجمع أهالي العربان للتنمةة الشاملة 586التنمةة رقدالينمنظمة  شباب الجل لةبةا للتنمةة 536

التنمةة اجدابةامنظمة شباب فكرة للتنمةة الشبابةة واألعالم587التنمةة طرابلسجمعةة همة للقمة  للتنمةة والتغةير 537

التنمةة طرابلساملركز اللةبي للبحوث والتنمةة 588التنمةة براك الشاطئجمعةة وتسامحوا للتنمةة والخدمات االجتماعةة 538

التنمةة طرابلسمنتدى لةبةا لتنمةة وتوعةة املجتمع 589التنمةة طرابلسمنتدى التوافق واالصالح والتنمةة 539

التنمةة طرابلسمؤسسة البوادي للتنمةة الشاملة590التنمةة طرابلسمجموعة شعلة لةبةا للتنمةة 540

التنمةة طرابلسمؤسسة رؤيا للتنمةة البشرية591التنمةة طرابلسمؤسسة بادر للتنمةة 541

التنمةة طرابلس2026املنظمة اللةبةة لرؤية لةبةا 592التنمةة طرابلسالحركة الوطنةة للتواصل والتنمةة 542

التنمةة الرجبانمنظمة البحوت للدراسات والتنمةة بالرجبان593التنمةة بني ولةدتجمع بني ولةد الوطني للتنمةة والعمل الوطني 543

التنمةة درجللتنمةة واألعمال االجتماعةةماترسمنظمة شباب 594التنمةة طرابلسمنظمة العطاء للتعاون والتنمةة 544

التنمةة سبهاجمعةة سبها الخير لألعمال الخيرية595التنمةة طرابلسمنظمة فرح الوطن للتنمةة املستدامة545

التنمةة وادي الشاطيمنظمة الصفوة للتنمةة املستدامة596التنمةة طرابلساملنظمة الوطنةة لتنمةة شباب لةبةا546

التنمةة طرابلسمؤسسة األعمال املجتمعةة للتنمةة املستدامة597التنمةة طرابلسمؤسسة تنمةة واعمار طرابلس547

التنمةة طرابلسمنظمة الشباب قادر  للتنمةة املستدامة598التنمةة طرابلسمنظمة االنسانةة عبر الحدود للتنمةة وحقوق االنسان 548

التنمةة طرابلسمؤسسة األبرار للتنمةة املستدامة599التنمةة الزاويةجمعةة احباب الشهةد للتنمةة والدعم النفس ي549

التنمةة بني ولةدمؤسسة أنماء لألعمال والتنمةة املستدامة 600التنمةة طرابلسمؤسسة هةا نبدأ للتنمةة وصناعة االبداع550
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املجالاملدينةاالسمتاملجالاملدينةاالسم3

التنمةة البشريةبنغازي مؤسسة عروة التحبير لإلصالح والتغةير651التنمةة بني ولةدطالئع األمل للشباب والتنمةة601

التنمةة البشريةسلوق منظمة سواء للتنمةة االنسانةة652التنمةة طرابلسمنظمة االكاديمةين والخبراء اللةبين للتنمةة الشاملة602

التنمةة البشريةالكفرةمؤسسة الحرية للعدالة والتنمةة الوطنةة653التنمةة طرابلسمنظمة األصالة للتنمةة603

التنمةة البشريةبشرجمعةة التطوير والتنمةة البشرية654التنمةة طرابلسمؤسسة كفوف الخير للتنمةة واألعمال الخيرية604

التنمةة البشريةبنغازي املؤسسة الشبابةة العاملةة للتنمةة والتطوير655التنمةة طرابلسمنظمة رؤي لةبةة للتنمةة605

التنمةة البشريةبنغازي جمعةة بصمات إسالمةة لألعمال الخيرية656التنمةة سبهامنظمة االيادي الخيرية606

التنمةة البشريةبنغازي منظمة العادل لألعمال الخيرية657التنمةة صبراتةمنظمة نواة التغةير للتنمةة واألعمال التطوعةة607

التنمةة البشريةطرابلستماعياملنظمة اللةبةة لتنمةة الكوادرالعاملة في املجال االج658التنمةة الزاويةمنظمة الزاوية الغرب للتنمةة والتطوير608

التنمةة البشريةبنغازي مؤسسة ألجل لةبةا للحوار وتنوير الفكري 659التنمةة ككلةمؤسسة أبو ماض ي التنموية609

التنمةة البشريةطرابلسمنظمة دعم بال حدود للشباب 660التنمةة جادومؤسسة فساطو للتنمةة610

التنمةة البشريةبنغازي منظمة بكرا 661التنمةة تراغنللتنمةة الشاملةتراغنمؤسسة 611

التنمةة البشريةاجدابةاة الجمعةة اللةبةة للشباب والتنمةة واألعمال االنسانة662التنمةة الزيتونةجمعةة شباب الزيتونة للتنمةة البشرية612

التنمةة البشريةبنغازي جمعةة البةان للعدالة والتنمةة االجتماعةة 663التنمةة وادي االجالجمعةة بةعة الريوان لألعمال الخيرية613

التنمةة البشريةاوباري للتنمةة البشريةتاينسجمعةة 664التنمةة سبهاجمعةة القلوب البةضاء الخيرية614

التنمةة البشريةبنغازي املركز اللةبي العربي لفن البروتوكول واالتةكةت665التنمةة تكركةبةمنظمة الشعلة للتنمةة الشاملة615

التنمةة البشريةبنغازي جمعةة الكلمة الطةبة العلمةة 666التنمةة سبهامنظمة شبابك للتنمةة616

التنمةة البشريةبنغازي تطوعياملنظمة اللةبةة املالطةة للتنمةة واالغاثة والعمل ال667التنمةة سبهامنظمة موظني للتنمةة والعمل االنساني617

التنمةة البشريةبنغازي املنظمة الدولةة لرجال وسةدات األعمال 668التنمةة سبهامنظمة قدرات افريقةا للتنمةة وحقوق االنسان618

التنمةة البشريةسرتجمعةة نور األمل لألعمال الخيرية والتنمةة البشرية669التنمةة سبها منظمة شباب الصحراء للتنمةة وحقوق االنسان619

التنمةة البشريةبنغازي مركز االجةال الثقافي670التنمةة وادي عتبةمؤسسة التنمةة والتطوير وادي عتبة620

التنمةة البشريةطرابلسمنظمة فال للتنمةة البشرية 671التنمةة سبهامنظمة فزان للسةاسات والتنمةة621

التنمةة البشريةطرابلسمنظمة االهلي للتنمةة البشرية واألعمال الخيرية672التنمةة معفنمؤسسة نميزك لذاتك للتنمةة والتطوير622

التنمةة البشريةطرابلسجمعةة الحنان لألعمال الخيرية وتنمةة املوارد البشرية673التنمةة سبهامنظمة كن منصفآ للسالم والتنمةة623

التنمةة البشريةصبراتةاتحاد شباب صبراتة للتنمةة والتطوير 674التنمةة تساوةمنظمة العنقاء للتنمةة والتطوير624

التنمةة البشريةطرابلسمنظمة لةبةا لالمم املتحدة 675التنمةة جرمةمنظمة لةبةا الغد الواعد للتنمةة625

التنمةة البشريةبنغازي مؤسسة مبادرة للتنمةة 676التنمةة سبهااملنظمة الوطنةة لتمكين الشباب626

التنمةة البشريةبنغازي رابطة التتويج للتربةة البدنةة677التنمةة سبهامنظمة الشعاع لتنمةة املرأة والطفل ورعاية الشباب627

التنمةة البشريةبنغازي املؤسسة اللةبةة األمريكةة للتنمةة678التنمةة سبهامنظمة ازهار فزان للتنمةة االقتصادية وريادة األعمال628

التنمةة البشريةبنغازي مركز التميز للتنمةة البشرية679التنمةة طرابلسمنظمة بناء االنسان للتنمةة629

التنمةة البشريةبنغازي مؤسسة بنا للتنمةة البشرية680التنمةة تراغنمؤسسة فكر الشباب للتنمةة والتطوير630

التنمةة البشريةبنغازي مؤسسة جبل نفوسة الخيرية التنموية681التنمةة الغريفةمنظمة املسرة للتنمةة والتطوير وادي الحةاة631

التنمةة البشريةالقلعةجمعةة شباب القلعة الخيرية للتنمةة البشرية682التنمةة الغريفةاملنظمة اللةبةة للنشاط االجتماعي والثقافي والتنمةة632

التنمةة البشريةبنغازي املركز اللةبي للحوار والتغةير 683التنمةة سبهامؤسسة ملتقى فزان من أجل لةبةا633

التنمةة البشريةبنغازي مركز أنماء للتأهةل والتطوير والتنمةة684التنمةة اجدابةامؤسسة يدالعون للتنمةة والعمل التوعي634

التنمةة البشريةجالومؤسسة الفرسان للتنمةة الفكرية االجتماعةة685يةالتنمةة البشر مصراتةجمعةة توباكتس الخيرية635

التنمةة البشريةبطةشريةلألعمال االنسانةة والتنمةة الباملعطاهجمعةة االيادي 686يةالتنمةة البشر بنغازي املجموعة اللةبةة للتنمةة االجتماعةة636

التنمةة البشريةطرابلساملنظمة اللةبةة للموارد البشرية 687يةالتنمةة البشر بنغازي املنظمة اللةبةة للتنمةة637

التنمةة البشريةطرابلسجمعةة الشهةد لألعمال الخيرية والتنمةة البشرية688يةالتنمةة البشر بنغازي لالغاثةاملؤسسة اللةبةة االيرلندية 638

التنمةة البشريةطرابلسجمعةة الرسالة للتنمةة البشرية واألعمال الخيرية689يةالتنمةة البشر بنغازي املنظمة الوطنةة للتنمةة املستدامة639

التنمةة البشريةجالوجمعةة القوارير النسائةة جالو690يةالتنمةة البشر بنغازي جمعةة الخبراء واالستشاريين اللةبةين640

التنمةة البشريةطرابلسمؤسسة السرايا للتنمةة البشرية691يةالتنمةة البشر بنغازي جمعةة االرتقاء للتعارف الدولي641

التنمةة البشريةبنغازي منظمة الرجاء الخيرية692يةالتنمةة البشر بنغازي مجموعة الرواد للتنمةة البشرية642

التنمةة البشريةبنغازي منظمة رفاء للتنمةة الشاملة693يةالتنمةة البشر بنغازي اتحاد الكفاءات اللةبةة643

التنمةة البشريةبنغازي منظمة فةضان التغةير  694يةالتنمةة البشر بنغازي رابطة جماعة االصالح والتنمةة644

التنمةة البشريةصرمانجمعةة نور املستقبل للمراة بصرمان695يةالتنمةة البشر بنغازي املركزاللةبي لتنمةة املوارد البشرية645

التنمةة البشريةبنغازي املؤسسة اللةبةة املصرية للتنمةة املستدامة696يةالتنمةة البشر بنغازي مركز جنوب فزان للتنمةة البشرية646

التنمةة البشريةبنغازي مؤسسة كةان لتنمةة وتطوير املوارد البشرية697يةالتنمةة البشر بنغازي املنظمة اللةبةة لحماية حقوق املوظف واالصالح االداري 647

التنمةة البشريةبنغازي املنظمة اللةبةة للعلوم واملهن698يةالتنمةة البشر بنغازي املؤسسة اللةبةة للدعم والتنسةق648

التنمةة البشريةطرابلسجمعةة نور الحرية لألعمال الخيرية و التنمةة البشرية 699يةالتنمةة البشر بنغازي منظمة بناء املوارد البشرية649

 للتنمةة املحلةة700يةالتنمةة البشر بنغازي لةللتنمةة البشرية ورعاية الطفو املض ئجمعةة املستقبل 650
ً
التنمةة البشريةمصراتةجمعةة معا

ةة
ةب

الل
ي 

دن
امل

ع 
تم

ج
امل

ت 
ما

ظ
من

ل 
لة

د
  

نو
ما

معو
د ل



املجالاملدينةاالسمتاملجالاملدينةاالسمت

التنمةة البشريةطرابلسمنظمة وطني لكل اللةبةين للتنمةة البشرية 751التنمةة البشريةمصراتةاملنظمة اللةبةة للقدرات والتنمةة البشرية701

التنمةة البشريةاملايةاملنظمة الوطنةة للفكر والرأي السديد للتنمةة البشرية 752التنمةة البشريةطرابلسالجمعةة الوطنةة ملنظمي املعارض واملؤتمرات 702

التنمةة البشريةغاتمركز التواصل للتنمةة البشرية753التنمةة البشريةطرابلسمنظمة لةبةا الخالدة للتنمةة الشبابةة والتطوير703

التنمةة البشريةطرابلسمنظمة أحالم لةبةا للتنمةة البشرية 754التنمةة البشريةبنغازي مركز رعاية املبادرة704

التنمةة البشريةبراك الشاطئجمعةة عماد املستقبل لتنمةة الشباب واالعالم 755التنمةة البشريةبنغازي جمعةة الرخاء للتنمةة واألعمال الخيرية 705

التنمةة البشريةطرابلسمجلس الخبراء بسوق الجمعة 756التنمةة البشريةمصراتةجمعةة الفكر والتنمةة الثقافةة706

التنمةة البشريةصبراتةمنتدى صوت الشباب للتنمةة البشرية 757التنمةة البشريةطرابلسمنظمة عطاء بال حدود للتعاون والتنمةة 707

التنمةة البشريةطرابلساملركز الوطني لدعم وتنمةة القدرات الطالبةة 758التنمةة البشريةالكفرةجمعةة تةدا للتنمةة والتعاون 708

التنمةة البشريةبنغازي مؤسسة النجم الساطع للتنمةة البشرية759التنمةة البشريةالبةضاء جمعةة البنةان لتننمةة القدرات البشرية709

التنمةة البشريةمصراتةجمعةة سبةل النور الخيرية760التنمةة البشريةطرابلسمؤسسة السكفل الخيرية لالعمار والتنمةة البشرية710

التنمةة البشريةسبها جمعةة شهداء الوطن للشؤون االقتصادية والتنمةة البشرية 761التنمةة البشريةطرابلساملؤسسة االجتماعةة للنوابغ والفالسفة واملفكرين711

التنمةة البشريةالكفرةمنظمة رقم للتنمةة البشرية762التنمةة البشريةبنغازي جمعةة الشهداء التنموية التطوعةة الخيرية712

التنمةة البشريةبنغازي منظمة فكر بإبداع للتنمةة763التنمةة البشريةمصراتةجمعةة التقوى للمرأة الخيرية713

التنمةة البشريةدرنةجمعةة درنة الخيرية764التنمةة البشريةاجدابةامؤسسة خطوة للتنمةة الفكرية واالجتماعةة714

التنمةة البشريةمصراتةجمعةة الراشد للتنمةة اإلجتماعةة765التنمةة البشريةدرنةجمعةة اهالةنا لألعمال االنسانةة 715

التنمةة البشريةطرابلسحركة هةا للشباب والتنمةة البشرية 766التنمةة البشريةطرابلسمؤسسة التجديد للدراسات و االبحاث والتطوير 716

التنمةة البشريةصرمانمنظمة مبادرون للتنمةة والتثقةف767التنمةة البشريةاجدابةامؤسسة خطوة للتنمةة الفكرية واالجتماعةة 717

التنمةة البشريةبنغازي منظمة نعم نستطةع الشبابةة768التنمةة البشريةالكفرةجمعةة الجوف للتنمةة واألعمال االنسانةة718

التنمةة البشريةطرابلساملؤسسة املتحدة لتنمةة املوارد البشرية 769التنمةة البشريةبنغازي مركز العال للتنمةة البشرية719

770التنمةة البشريةزوارةجمعةة أيدار للطفولة720
املنظمة اللةبةة لخبراء الجريمة االكترونةة والتزوير وأمن 

املعلومات
التنمةة البشريةبنغازي 

التنمةة البشريةمصراتةاملنتدى اللةبي للتعاون الثقافي واإلقتصادي771التنمةة البشريةطرابلسمؤسسة بناء املجد للتنمةة واالبداع 721

التنمةة البشريةطرابلسجمعةة سفراء التنمةة للتنمةة البشرية 772التنمةة البشريةمصراتةرابطة النخبة للنهضة الشاملة722

التنمةة البشريةالكفرةجمعةة التصحةح للتنمةة البشرية واألعمال الخيرية773التنمةة البشريةترهونةجمعةة قدراتي الدارة املوارد البشرية 723

التنمةة البشريةالكفرةجمعةة معاذ بن جبل لألعمال الخيرية والدعوية والتنموية 774التنمةة البشريةبنغازي منظمة انين التطوعةة الخيرية724

التنمةة البشريةاجدابةامنظمة الرؤية الجديدة للسالم والتنمةة املستدامة775التنمةة البشريةسبها جمعةة نادي مهارات للتنمةة البشرية 725

التنمةة البشريةطرابلسمنظمة شباب باطن الجبل الغربي للتنمةة البشرية 776التنمةة البشريةمصراتةمنظمة إبداع726

التنمةة البشريةمصراتةجمعةة نوابغ للمتميزين777التنمةة البشريةطرابلسجمعةة اتحاد االجةال لألعمال الخيرية والتنمةة البشرية727

التنمةة البشريةالزنتانتجمع التعاون لتنمةة وتطوير مستخدمي قطاع النفط778التنمةة البشريةبنغازي جمعةة منارة الغد الخيرية728

التنمةة البشريةبنغازي املؤسسة الوطنةة للبناء والتنمةة779التنمةة البشريةطرابلسجمعةة البناء والتأهةل للتنمةة البشرية 729

التنمةة البشريةهون منظمة الوسط للتنمةة البشرية واالجتماعةة 780التنمةة البشريةبنغازي جمعةة ذو النورين الخيرية730

التنمةة البشريةطرابلساملؤسسة الوطنةة لتنمةة الشباب781التنمةة البشريةسبها مؤسسة املشرق لتنمةة املوارد البشرية واالسثتمار731

التنمةة البشريةبنغازي جمعةة نعمة للتنمةة واألعمال الخيرية782التنمةة البشريةطرابلسالجمعةة اللةبةة للتنمةة البشرية والتطوير 732

التنمةة البشريةسرتمنظمة شباب سرت للتنمةة783التنمةة البشريةبنغازي جمعةة وفاق االبةار لألعمال الخيرية والتنمةة البشرية733

التنمةة البشريةسرتكن ايجابي784التنمةة البشريةالشقةقةجمعةة قصر وامس للتنمةة البشرية 734

التنمةة البشريةالحرابةللثقافة والتنمةة واألعمال الخيرية تامناغتجمعةة 785التنمةة البشريةبنغازي منظمة صلتك 735

التنمةة البشريةطرابلسمنظمة الةقضة لتنمةة املجتمع 786التنمةة البشريةالبةضاء منظمة العمل الجماعي 736

التنمةة البشريةطرابلسلتنمةة البشرية واألعمال الخيرية االمالمنظمة  787التنمةة البشريةطرابلسجمعةة رواد الشباب اللةبي للتنمةة البشرية 737

التنمةة البشريةبنغازي املجموعة اللةبةة املستقلة للشفافةة والتنمةة788التنمةة البشريةطرابلسمنظمة أمالنا للتنمةة البشرية واالعالم738

التنمةة البشريةبنغازي مؤسسة التفاؤل للتنمةة املحلةة789يةالتنمةة البشر مصراتةاملنظمة اللةبةة للعلوم والتكنولوجةا739

التنمةة البشريةسرتمنظمة الفردوس الخيرية لتنمةة املوارد البشرية790يةالتنمةة البشر طرابلسمؤسسة الهدف  لبناء القدرات وصتاعة القادة740

التنمةة البشريةبنغازي مؤسسة االنطالق للتنمةة واإلصالح791يةالتنمةة البشر صبراتةجمعةة كوكبة صبراته للتنمةة والتطوير البشري 741

التنمةة البشريةدرنةاملركز اللةبى للتنمةة والنطوير792يةالتنمةة البشر بنغازي مؤسسة البادية لتطوير الشباب والتنمةة االجتماعةة 742

التنمةة البشريةطرابلساملنظمة العاملةة لتنمةة وتطوير القدرات البشرية 793يةالتنمةة البشر براك الشاطئمؤسسة التقدم للتنمةة البشرية 743

التنمةة البشريةالكفرةجمعةة التنوير لألخصائةين النفسةين واألجتماعةين794يةالتنمةة البشر بني ولةدمنتدى الخبراء للتنمةة البشرية 744

التنمةة البشريةمصراتةمؤسسة السالم للتوعةة والتنمةة الشاملة795يةالتنمةة البشر الخمسمنظمة نقطة التغةير للتنمةة البشرية745

التنمةة البشريةالغزايامنظمة شباب الغزايا للتنمةة 796يةالتنمةة البشر درنةجمعةة ابن درنة البار التنموية الخيرية746

التنمةة البشريةسبها منظمة شباب من اجل الوطن للتنمةة797يةالتنمةة البشر بنغازي منظمة الخلةل التنموية747

التنمةة البشريةسرتاملنظمة العربةة لتنمةة املوارد البشرية وبناء القدرات798يةالتنمةة البشر براك الشاطئمنظمة شاطئ الخير للتنمةة البشرية 748

التنمةة البشريةوادي البوانيساتحاد مؤسسات املجتمع املدني بوادي البوانيس799يةالتنمةة البشر براك الشاطئجمعةة لةبةا وطني للتنمةة البشرية 749

التنمةة البشريةطرابلسجمعةة بسمة مسلم للتنمةة البشرية والتوعةة 800يةالتنمةة البشر طرابلسمنظمة سةمات للتنمةة البشرية 750
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التوعةةبنغازي املنظمة الوطنةة الشبابةة ملكافحة املخدرات851التنمةة البشريةسبها التجمع اللةبي الوطني الحر801

التوعةةبنغازي جمعةة التوافق الوطني852التنمةة البشريةبنغازي منظمة تفاءلو802

التوعةةبنغازي جمعةة ازدهار لةبةا الحرة الخيرية853التنمةة البشريةمصراتةفريق ال مستحةل803

التوعةةبنغازي منظمة شباب العمل التطوعي854التنمةة البشريةوادي االجالجمعةة الصحراء للتنمةة البشرية804

التوعةةبنغازي جمعةة اصدقاء لةبةا وايطالةا855التنمةة البشريةمصراتةمنظمة ملسة طةبة805

التوعةةبنغازي مؤسسة نشطاء حماية االنتفاية حقوقةة اجتماعةة ثقافةة856التنمةة البشريةبني ولةدتجمع شباب الوادي لألعمال الخيرية806

التوعةةبنغازي نادي اصدقاء الكتاب857التنمةة البشريةالبةضاء منظمة رواد التغةير 807

التوعةةبنغازي تجمع الوفاق الوطني858التنمةة البشريةطرابلسجمعةة املهندسين الشباب من اجل التنمةة والبيئة 808

التوعةةبنغازي الجمعةة اللةبةة للعلوم السةاسةة859التنمةة البشريةسبها منظمة بادر للتنمةة809

التوعةةبنغازي الجمعةة الوطنةة للتواصل  والحوار860التنمةة البشريةمصراتةجمعةة املنارة اللةبةة لألعمال الخيرية810

التوعةةبنغازي التجمع الجمهوري861التنمةة البشريةالقطرونمنظمة شباب القطرون للتنمةة البشرية811

التوعةةبنغازي جمعةة البنةان املرصوص862التنمةة البشريةطرابلسالنادي اللةبي للكوتشينج 812

التوعةةبنغازي املؤسسة الوطنةة ملكافحة الظواهر السلبةة863التنمةة البشريةطرابلسمنظمة النبض الفكري للتنمةة والثقافة العامة 813

التوعةةبنغازي بةااملنظمة العامة لألخصائةين االجتماعةين والنفسةين في لة864التنمةة البشريةطرابلسمنظمة اطوار لالبحاث والتنمةة املجتمعةة 814

التوعةةطرابلس  جمعةة ابناء لةبةا لتوعةة الشباب865التنمةة البشريةطرابلسمؤسسة املستقبل لتأهةل وتمكين القدرات815

التوعةةطرابلسمؤسسة كفاءة  للتنمةة866التنمةة البشريةطرابلسمؤسسة الوسطةة للتنمةة واالستقرار الخيرية816

التوعةةطرابلسالجمعةة اللةبةة للسالمة املرورية867التنمةة البشريةطرابلسجمعةة املتفوقون للتوعةة واالستثمار الفكري 817

التوعةةالكفرةجمعةة منارة املستقبل لألعمال الخيرية 868التنمةة البشريةالبةضاء اتحاد منظمات املجتمع املدني لةبةا818

التوعةةبنغازي جمعةة معلمي لةبةا الحرة الفكرية االجتماعةة 869التنمةة البشريةزلةتنالريادة للتنمةة البشرية واألعمال الخيرية819

التوعةةطرابلسجمعةة حركة لةبةا اللي بنوها 870التنمةة البشريةشحات املركز االفريقي العربي لقضايا التنمةة واالرهاب820

التوعةةطرابلستــجمع طرابلس األهلي 871التنمةة البشريةغريانالجمعةة اللةبةة لبحوث الرأي العام 821

التوعةةاجدابةااملنظمة الوطنةة ملواجهة التعصب القبلي والجهوي 872التنمةة البشريةبنغازي منظمة اللةبةة لتنمةة القدرات822

التوعةةبنغازي جمعةة طريق املعالي لألعمال الخيرية 873التنمةة البشريةسرتسرت للخدمات وحقوق االنسان823

التوعةةطرابلسالجمعةة اللةبةة لقةاس الرأي العام 874التنمةة البشريةالبةضاء اسناد لةبةا824

التوعةةمصراتةمؤسسة لةبةا لدمج الثوار 875التنمةة البشريةطرابلسمنظمة لةبةا للشباب لبناء القدرات الحةاتةة واملهنةة825

التوعةةطرابلسجمعةة قل اعملوا لألعمال الخيرية 876التنمةة البشريةالجفرةمنظمة أفاق للتنمةة البشرية826

التوعةةبنغازي منظمة  االستقرار للتوعةة والتثقةف877التنمةة البشريةهون منظمة التطور للتخطةط اإلستراتةجي والتنمةة املكانةة827

التوعةةبنغازي جمعةة عمر املختار بنغازي 878التنمةة البشريةطرابلسجمعةة السالم للتنمةة االجتماعةة واألعمال828

التوعةةبنغازي منظمة الرشاد للشفافةة ومكافحة الظواهر السلبةة879التنمةة البشريةطرابلسللتنمةة املجتمعةة% 63مؤسسة 829

التوعةةبنغازي اتحاد شباب لةبةا880التنمةة البشريةمصراتةمنظمة مدى للتنمةة830

التوعةةبني ولةدجمعةة أثارنا وتاريخنا 881التنمةة البشريةمصراتةمنظمة فكرة للريادة واإلبتكار والتنمةة البشرية831

التوعةةبنغازي املؤسسةاللةبةة للفكر والتنمةة والدراسات األستراتةجة 882التنمةة البشريةمصراتةمنظمة رفاء لةبةا للتنمةة832

التوعةةبنغازي املهنةة لخدمة االجتماعةة والنفسةة883التنمةة البشريةمصراتةمنظمة العقول النيرة التنموية اإلجتماعةة833

التوعةةطرابلسمؤسسة إلتزام للمعاير األخالقةة 884التنمةة البشريةزلةتناملنظمة الدولةة للتعاون والتنمةة والعالقات اإلنسانةة 834

التوعةةبنغازي مؤسسة صناع الحةاة885التنمةة البشريةزلةتناملنظمة التقنةة زلةتن835

التوعةةالزنتانجمعةة السبةل ألصدقاء الطريق 886يةالتنمةة البشر سرتاالتحاد النسائي سرت للتنمةة البشرية836

التوعةةمصراتةجمعةة القسطاس للمرأة 887يةالتنمةة البشر مصراتةمؤسسة املغيرات للتنمةة املجتمعةة837

التوعةةطرابلسجمعةة الحفاظ على مؤسسات لةبةا 888يةالتنمةة البشر سرتمنظمة موطني لتنمةة البشرية واملساعدات االنسانةة838

التوعةةبنغازي مؤسسة مالك الخيرية التوعوية التنموية889يةالتنمةة البشر مصراتةاملنظمة اللةبةة للتنمةة املستدامة839

التوعةةبنغازي منظمة رعاية الشباب890يةالتنمةة البشر زلةتنجمعةة إيالف للتنمةة واألعمال الخيرية زلةتن840

التوعةةبنغازي منظمة االنضمام الوطني 891التوعةةزلةتنجمعةة شهداء الفواتير841

التوعةةطرابلسفبراير17مؤسسة معتقلي 892التوعةةبنغازي مؤسسة نحن هنا اللةبةة842

843
ور مؤسسة لةبةا الوطنةة ملكافحة التدخين واملخدرات والخم

واملؤثرات العقلةة
التوعةةطرابلسجمعةة أصدقاء الطريق الخيرية 893التوعةةبنغازي 

التوعةةطبرق الرابطة الوطنةة العلمةة للسادة اإلشراف بلةبةا 894التوعةةبنغازي الجمعةة اللةبةة للعالقات العامة844

التوعةةطرابلساملركز الوطني لبحوث واستطالعات الرأي العام 895التوعةةبنغازي جمعةة نبض الوطن845

التوعةةالعجةالتمنظمة شباب من أجل لةبةا896التوعةةبنغازي مجلس املراقبين846

 لألعمال الخيرية  897التوعةةمرزقمنظمة أمان ملناهضة التمةيز العنصري 847
ً
التوعةةطرابلسجمعةة لةبةا معا

التوعةةالكريمةةجمعةة شهداء الثورة  898التوعةةبنغازي مؤسسة طريق النور لالصالح والتأهةل848

التوعةةمصراتةجمعةة افكار التوعوية 899التوعةةطرابلستجمع فجر العاصمة849

 لحماية الثورة850
ً
التوعةةصبراتةجمعةة رعاية االسرة900التوعةةبنغازي مؤسسة لةبةا اوال
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التوعةةطرابلسجمعةة جبل االحرار للتوعةة واملساعدات االنسانةة951التوعةةصبراتةجمعةة املحبة النسائةة901

التوعةةسبها جمعةة أطباء لةبةا العلمةة بسبها952التوعةةصبراتةجمعةة البيئة النسائةة902

التوعةةطرابلسمنظمة لةبةا األبةة الخيرية953التوعةةطرابلسمؤسسة اتحاد ثوار الربةع العربي 903

التوعةةسبها جمعةة طير البرية لألعمال الخيرية954التوعةةطرابلسمنظمة أنا لةبةا للعمل التطوعي 904

التوعةةطرابلسجمعةة نانا مارت الخيرية االجتماعةة 955التوعةةالخمسجمعةة الهداية لالصالح واالرشاد 905

التوعةةالرياينةجمعةة الصفاء الخيرية956التوعةةطرابلسمركز طرابلس للدراسات األستراتةجةة906

التوعةةطرابلسجمعةة الحركة الوطنةة للتوعةة957التوعةةطرابلسالرابطة العاملةة للشرفاء االدارسة وابناء عمومتهم ومحبيهم907

التوعةةطرابلسجمعةة التجمع الوطني لبناء لةبةا958التوعةةطرابلساالتحاد الوطني للشباب اللةبي 908

959التوعةةطرابلسجمعةة حماة الثورة  اللةبةة 909
الجمعةة اللةبةة لالبحاث والدراسات اإلستراتةجةة 

واملستقبلةة 
التوعةةطرابلس

التوعةةطرابلساملؤسسة العلمةة والثقافةة لباطن الجبل960التوعةةبنغازي ديوان الرأي الحر910

التوعةةتةجيمؤسسة شهداء صالح الشبابةة961التوعةةبنغازي جمعةة عطاء بال حدود لألعمال الخيرية911

التوعةةطرابلساملنظمة اللةبةة ملكافحة الظواهر السلبةة 962التوعةةبنغازي منظمة الرأفة للمسنات والعجائز 912

التوعةةيفرن جمعةة التكبير لألعمال الخيرية والتنمةة963التوعةةالعزيزيةجمعةة تجمع أوفةاء لةبةا913

التوعةةالعزيزيةمنظمة ثوار العزيزية الكبرى للبشاب 964التوعةةمسالتةجمعةة صناع املستقبل 914

التوعةةالكفرةجمعةة اإلخاء للبيئة965التوعةةطرابلسجمعةة جنزور الخيرية915

التوعةةبنغازي املنظمة اللةبةة لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة966التوعةةبنغازي منظمة لةبةا لنا للشفافةة916

التوعةةبنغازي مركز االبحاث االسرية للتنمةة والتطوير967التوعةةصبراتةجمعةة الدلةل لالرشاد والوعي السةاحي 917

التوعةةالخمسجمعةة عطاء بالحدود النسائةة بالخمس968التوعةةطرابلسالجمعةة الوطنةة لتوعةة الشباب اللةبي 918

التوعةةبنغازي الجمعةة اللةبةة لالستشارات التمويلةة969التوعةةطرابلسجمعةة شعلة العاصمة919

التوعةةطرابلسمنظمة أبشر لألعمال الخيرية والتنمةة البشرية970التوعةةبنغازي جمعةة الوطنةة للسالمة920

التوعةةطرابلسمؤسسة التوعةة واإلرشاد971التوعةةطرابلستجمع موظفي لةدكو921

التوعةةطرابلسمنظمة فداك يالةبةا للتوعةة والثقافة 972التوعةةطرابلسمؤسسة املدينة لثوار لةبةا922

التوعةةغريانمؤسسة التوعةة واالرشاد الوطني973التوعةةطرابلسجمعةة فتاتي الخيرية923

التوعةةطرابلسجمعةة أرض املختار الخيرية974التوعةةطرابلسرابطة الخريجين اللةبةين من الجامعات األمريكةة924

التوعةةبراك الشاطئفبراير ألعمال الخيرية20جمعةة 975التوعةةطرابلسجمعةـــة أبنــاءالثورة 925

التوعةةبنغازي منظمة املاجدة اللةبةة976التوعةةطرابلسجمعةة اللةبةة للمكتبات واملعلومات و األرشةف926

التوعةةزلةتنرابطة املستقبل لدعم الوطن زلةتن977التوعةةغدامسجمعةة بذور املحبة لرعاية نشاط االطفال927

التوعةةطرابلسمؤسسة أنصار الشريعة لألعمال الخيرية 978التوعةةطرابلسجمعةة فريق طلبة الهندسة اللةبةين  928

التوعةةزلةتنجمعةة االمل الدائم الخيرية979التوعةةطرابلسالتجمع الوطني التباوي 929

التوعةةصرمانجمعةة مع بةد النسائةة980التوعةةطرابلسجمعةة ابوسلةم الخيرية 930

التوعةةزلطن منظمة الثقافة والتوعةة الفكرية بزلطن 981التوعةةطرابلسجمعةة فخر لةبةا لألعمال الخيرية 931

التوعةةصبراتةجمعةة الحةاة الكريمة لرعاية االسرة صبراتة982التوعةةطرابلسجمعةة ادراك للتوعةة 932

التوعةةسرتاملؤسسة الوطنةة لخبرات املنظمة الوسطى983التوعةةزوارةفبراير  زوارة 17رابطة اسر الشهداء لثورة 933

التوعةةطرابلسالرابطةاللةبةة لطب االطفال984التوعةةطرابلسجمعةة نظرة مــــا934

التوعةةطرابلسمؤسسة التجمع الوطني لثوار لةبةا985التوعةةطرابلسفبراير17جمعةة حركة بداية 935

التوعةةالزاويةمنظمة ابناء لةبةا لحماية الهوية اللةبةة986التوعةةطرابلسالنادي السةاس ي الثقافـــي936

التوعةةسرتجمعةة املجلس اللةبي للنفط والغار987التوعةةطرابلسمجموعة تمكين الدبلوماس ي اللةبي937

التوعةةطرابلسالجمعةة اللةبةة للطةور 988التوعةةمصراتةمؤسسة اإلمام مالك للدعوة والتوجةه واإلرشاد938

التوعةةطرابلسجمعةة التكافل املدنةة للتنمةة البشرية989التوعةةطرابلسمنظمة لةبةا للطيران العمودي939

التوعةةطرابلسمنتدى أحباب املصطفى للتوعةة واالرشاد990التوعةةطرابلسفبرايـــر ببطرابلس 17ائتالف 940

التوعةةبني ولةدمؤسسة االمام أحمد بن حنبل 991التوعةةطرابلسشباب القريابةــة الخيريـــــة941

التوعةةطرابلسمنظمة لةبةا للجمةع للتوعةة والثقافة 992التوعةةبنغازي مؤسسة ابن الشهةد ألبناء الشهداء واملفقودين942

التوعةةالزنتانجمعةة وتعاونوا لألعمال التطوعةة والخيرية993التوعةةطرابلسجمعةـــة البركة لجةل املستقبل 943

التوعةةترهونةجمعةة فبراير للتنمةة وحقوق االنسان994التوعةةبنغازي منظمة اكاكوس للتراث االنساني944

التوعةةطرابلسجمعةة األمانة لألعمال الخيرية واإلنسانةة 995التوعةةطرابلستنسةقةة األمـن والسـالم للجمةـع 945

 الجل بنغازي 996التوعةةمصراتةجمعةة أبناء مصراتة946
ً
التوعةةبنغازي مؤسسة معا

التوعةةبنغازي تجمع شباب النهضة 997التوعةةكاباوجمعةة نتير الخيرية947

التوعةةطرابلسفبراير باملطابع17ائتالف 998التوعةةطرابلسمنظمة هذه لةبةا العاملةة لالرشاد 948

التوعةةغريانتجمع االعالمةين االحرار بغريان للتوعةة والثقافة 999التوعةةطرابلسجمعةة األمان للوقاية من األدمان949

التوعةةطرابلسجمعةة لةبةا الحةاة للتوعةة والترشةد1000التوعةةطرابلسمؤسسة لةبةا لدعم القدرات وإبراز الكفاءات950
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التوعةةبنغازي منظمة الواحة للتوعةة وحقوق اإلنسان1051التوعةةبنغازي مارس19مؤسسة ابابةل 1001

التوعةةبنغازي منظمة الرأي والرأي األخر1052التوعةةاوباري جمعةة االرشاد واالصالح واألعمال الخيرية1002

التوعةةطرابلسمنظمة ممكن للتوعةة واالعالم 1053التوعةةطرابلسامل الوطن لرعاية األيثام1003

التوعةةطرابلسمؤسسة محبي الشةخ عبد السالم االسمر االجتماعةة1054التوعةةالبريقةمؤسسة البريقة االهلةة للتوعةة والتطوير1004

التوعةةاملرج مؤسسة سبةل الهدى الدعوية1055التوعةةغريانجمعةة من أجلكم لألعمال الخيرية والتوعوية1005

التوعةةمصراتةاض يجمعةة أبناء لةبةا للتأهةل الثقافي واإلجتماعي والري1056التوعةةالجمةلمنتدى أمل لةبةا للطفولة بالجمةل 1006

التوعةةطرابلسمنظمة طرابلس بةتنا للتوعةة والبيئة 1057التوعةةبنغازي مؤسسة آثال الوطنةة1007

ار للدعوة واإلصالح1058التوعةةمسالتةمؤسسة مستقبل لةبةا للتوعةة والتنمةة والبناء1008
َ
التوعةةالبةضاء مؤسسة ِوق

التوعةةغدامسجمعةة الشراع ملكافحة املخدرات وااليدز1059التوعةةطرابلسجمعةة هذه مدينتي 1009

التوعةةبنغازي منظمة استطالع الستطالع الرأي العام1060التوعةةمرزقجمعةة سنابل الخير للتوعةة1010

التوعةةالبةضاء مؤسسة البرهان الدعوية1061التوعةةبنغازي جمعةة شهداء جامعة بنغازي لألعمال الخيرية 1011

التوعةةالبةضاء مؤسسة القول السديد للدعوة والخدمة اإلجتماعةة1062التوعةةطرابلسجمعةة من اجل لةبةا لألعمال االنسانةة والتوعةة واالرشاد1012

التوعةةسبها منظمة بصمة شباب للتنمةة وحقوق اإلنسان1063التوعةةطرابلسجمعةة نبض لةبةا للعالقات العامة وقةاس الرأي العام1013

التوعةةبنغازي مؤسسة عمر الفاروق لألعمال الخيرية1064التوعةةسبها جمعةة وتعاونوا من اجل لةبةا 1014

التوعةةطرابلسجمعةة اللةبةة ملكافحة العدوى 1065التوعةةطبرق جمعةة الثائرات الخيرية1015

التوعةةاجدابةااألنسانةةمؤسسة البنةان لألعمال الخيرية واإلغاثة 1066التوعةةطبرق منتدى النواة ثقافي اجتماعي رياض ي 1016

التوعةةطرابلسمنظمة نداء الوطن للوقاية من املخدارت1067التوعةةطرابلسجمعةة حركة معا نبنيها التوعةة1017

التوعةةبنغازي مؤسسة ملتقى شباب بنغازي التوعوي 1068التوعةةطرابلستجمع االصالة االسالمي الثقافي 1018

التوعةةبنغازي رابطة معتصمي ساحة الحرية1069التوعةةدرنةمنتدى لةبةا الحضارة1019

التوعةةالبةضاء إئتالف مؤسسات املجتمع املدني 1070التوعةةبنغازي الجمعةة اللةبةة لبناء قدرات السالم1020

التوعةةطرابلسمركز شباب التغةير للتوعةة 1071التوعةةالبةضاء جمعةة املرشد للخدمات االجتماعةة والنفسةة1021

التوعةةالبةضاء منظمة معا لألفضل للتوعةة و الخدمات االجتماعةة1072التوعةةبنغازي تجمع لك يا وطني1022

التوعةةطرابلسجمعةة املالحة للمساعدات واألعمال التوعوية 1073التوعةةبنغازي جمعةة سفةان الثوري1023

التوعةةالكفرةمؤسسة سبل السالم للتوعةة ةاألرشاد الديني1074التوعةةزلةتنمركز زاد املعاد للدعوة واإلرشاد زلةتن 1024

التوعةةطرابلسالجمعةة اللةبةة للسالمة املرورية 1075التوعةةطرابلسجمعةة الهدى والنور للتوعةة والثقافة الدينةة 1025

التوعةةزوارةللدراسات االبايةة الولوليجمعةة عبد الرحمن 1076التوعةةطرابلسجمعةة أمان لةبةا للعمل التطوعي1026

التوعةةبنغازي جمعةة أنصار السالم الدعوية1077التوعةةطرابلساتحاد قوى الوطن الواحد ملكافحة الفساد1027

التوعةةاملرج تجمع منظمات املجتمع املدني 1078التوعةةاملرج جمعةة الشومر لألعمال الخيرية1028

التوعةةطرابلسجمعةة االستشاريون للتوعةة والتنمةة 1079التوعةةطرابلسمركز مصادر الطفولة املبكرة 1029

التوعةةبني ولةدن املجلس الثقافي بني ولةد للتوعةة والثقافة والفنو 1080التوعةةفرسطاءجمعةة يونير لذوي االحتةاجات الخاصة1030

التوعةةطرابلسمنظمة العاديات للتوعةة والتنمةة البشرية 1081التوعةةطرابلسالشبكة اللةبةة للمنظمات العاملة في مجال الطفولة1031

التوعةةالكفرةمنظمة اللةبةة للدفاع عن الهوية الوطنةة 1082التوعةةطرابلسمنظمة متجه الشفافةة نحو االزدهار 1032

التوعةةطرابلسحركة الشباب اللةبي لالجل املناخ1083التوعةةمصراتةمنظمة رفق 1033

التوعةةسبها منظمة انجاز للتوعةة 1084التوعةةالزاويةجمعةة ربطنا على قلوبنا 1034

التوعةةطرابلسمؤسسة نهاوند للتوعةة واالرشاد 1085التوعةةطرابلستجمع نشطاء طرابلس الكبرى 1035

التوعةةبنغازي منظمة تاكف للتوعةة1086التوعةةبنغازي الجمعةة اللةبةة لحماية األحةاء البحرية 1036

التوعةةالبةضاء العودة للشرعةة الدستورية1087التوعةةاجدابةارابطة اخوان السنوسةة للعدل واالصالح1037

التوعةةجالوميراث االنبةاء لألعمال الخيرية1088التوعةةبنغازي مؤسسة حلم للتوعةة والتثقةف 1038

التوعةةطرابلسمنظمة املترجمين اللةبين 1089التوعةةبنغازي للتوعةة والتثقةف 12مؤسسة 1039

التوعةةبنغازي املنظمة السةاسةة اللةبةة1090التوعةةبنغازي منظمة زهرة البالد للتوعةة والتثقةف1040

التوعةةطرابلسمنظمة املنصة الذهبةة للتوعةة و التنمةة اإلنسانةة 1091التوعةةبنغازي جمعةة الهداية للتوعةة واألعمال الخيرية1041

التوعةةالكفرةمد يد العون 1092التوعةةطرابلسجمعةة الصفح الجمةل الدينةة التوعوية1042

التوعةةطرابلساملنظمة اللةبةة ملناهضة العنف وخطاب الكراهةة1093التوعةةبنغازي االئتالف اللةبي التوعوي لشركات الخدمات النفطةة1043

التوعةةالزنتاناملستقبل للحماية من مخاطر املخذرات1094التوعةةالكفرةجمعةة دعاء الجنة للتوعةة واألعمال الخيرية 1044

التوعةةمرزقمنظمة السندان ملراقبة الجودة1095التوعةةاملرج جمعةة بيت الِبر واإلحسان لألعمال الخيرية املرج1045

التوعةةبنغازي منظمة صناع الحضارة للتوعةة والتنمةة والتثقةف1096التوعةةطرابلسحركة االصالح االسالمي1046

التوعةةطرابلسمنظمة ابدأ التوعوية1097التوعةةسبها منتدى أرتقاء لةبةا للتوعةة 1047

التوعةةطرابلساملنظمة الدولةة للخدمات واالستشارات1098التوعةةتوكرةمنظمة ارسنوي التوعوية التثقةفةة1048

التوعةةبنغازي املنظمة الوطنةة للعلوم السةاسةة 1099التوعةةبنغازي جمعةة الجنة غايتى للتوعةة وكفالة االيتام1049

التوعةةطرابلسمنظمة الريادة والعطاء للمرأة والشباب1100التوعةةبنغازي منظمة نقشة التوعوية1050
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الخدمات العامةسبها اتحاد مؤسسات املجتمع املدني سبها1151التوعةةمصراتةمنظمة تنسةق العمل الوطني الحر1101

الخدمات العامةطرابلسائتالف شمال جنوب لةبةا 1152التوعةةاوباري منظمة التواصل الثقافةة االجتماعةة1102

الخدمات العامةطرابلساتحاد شباب جنوب العاصمة 1153التوعةةمصراتةمنظمة الرقةب اللةبةة لحماية املستهلك1103

الخدمات العامةطرابلساملنظمة اللةبةة للحفاظ على الهوية الوطنةة 1154التوعةةصبراتةمؤسسة الدعوة للقةم املثلى1104

الخدمات العامةطرابلسفبراير17منظمة لةبةا لحماية أهداف ثورة 1155التوعةةمصراتةمنظمة محايد بسالم1105

الخدمات العامةطرابلسمنظمة املبادرة اللةبةة للسالم 1156التوعةةمصراتةجمعةة علوم وتقنةة اإلغذية والتغذية1106

1157التوعةةمصراتةمنظمة نتضامن من أجل الوطن التوعوية1107
ال جمعةة شباب الغد لألنشطة الريايةة والثقافةة واألعم

الخيرية 
الخدمات العامةسبها 

الخدمات العامةمصراتةجمعةة معرض لةبةا للشهداء واملفقودين والجرحى1158التوعةةطرابلسمؤسسة االمل للدعم النفس ي االجتماعي1108

الخدمات العامةسبها منتدى االكاديمين لدعم بناء الدولة املدنةة 1159التوعةةبدرمنظمة اللقاء الوطنى العام للسلم والتنمةة1109

الخدمات العامةطرابلسجمعةة االخوة اللةبةة السودانةة1160التوعةةاملرجمؤسسة باركي لآلثار والتراث1110

الخدمات العامةطرابلسجمعةة الهدف املنشود الثقافةة االجتماعةة الريايةة 1161التوعةةبنغازي byte organizationمنظمة بايت للتكنولوجةا وريادة األعمال 1111

الخدمات العامةطرابلساملؤسسة اللةبةة للتنمةة والتطوير والتعلةم1162التوعةةبنغازي منظمة مراس للتنمةة1112

الخدمات العامةطرابلسمنتدى البرملانةين اللةبةين1163التوعةةبنغازي منظمة حبكة للثقافة والفنون البصرية1113

الخدمات العامةمسالتةفبراير17منظمة مسالته جرحى 1164التوعةةالرجبانمنظمة القرطاس والقلم1114

الخدمات العامةطرابلسمؤسسة الفنار لالستثمار االجتماعي 1165التوعةةطرابلسجمعةة اإلثار لألعمال الخيرية1115

الخدمات العامةطرابلساملنظمة الوطنةة لحقوق اشهداء واملفقودين1166التوعةةترهونهمنظمة حراك لةبةا الى السالم1116

الخدمات العامةطرابلسمنظمة أهالي  مدينة سرت  القديمة 1167التوعةةطرابلساملنظمة اللةبةة لإلصالح1117

الخدمات العامةطرابلسمجموعة املبادرة اللةبةة 1168التوعةةطرابلسللتوعةة والتنمةة180منظمة 1118

الخدمات العامةطرابلسجمعةة أم محجن للعناية باملساجد وتجهيزها1169التوعةةطرابلسمؤسسة راديو الساعة لألعالم1119

الخدمات العامةطرابلسجمعةة شهداء الهضبة الكبرى الخيرية1170التوعةةبنغازى منظمة رابطة مشجعي الةوفي في لةبةا1120

الخدمات العامةطرابلسجمعةة غراس للتعلةم والتوعةة واألعمال الخيرية1171التوعةةبنغازي منظمو التقدم الخيرية 1121

الخدمات العامةطرابلساتحاد مؤسسات املجتمع املدني حي االندلس الكبري 1172التوعةةسبهاشبكة شباب السالم لةبةا للتوعةة والتتقةق1122

الخدمات العامةمسالتةاتحاد منظمات املجتمع املدني مسالته1173التوعةةبنغازي منظمةرؤيا السالم التوعةة1123

الخدمات العامةسبها جمعةة ثائرات من أجل لةبةا لألعمال الخيرية 1174التوعةةبنغازى منظمة الرجاء ملساعدة ورعاية اطفال القمر1124

الخدمات العامةطرابلسة تجمع خريجين وطلبة مدرسة الفنون الصنائع االسالمة1175التوعةةمصراتةمنظمة نبأ للدعم النفس ي واالجتماعي1125

الخدمات العامةطرابلسق املنتدى الوطني ملكافحة الفساد ودعم الحريات والحقو 1176التوعةةبنغازي جمعةة التصمةم للجمةع1126

الخدمات العامةطرابلسوقلمنظمة الضحايا النازحةين من السفةنة املنكوبة ابن ح1177التوعةةزلةتنمنظمة الفريق االيجابي لتوعةة الشباب زلةتن1127

الخدمات العامةطرابلساتحاد منظمات املجتمع املدني بالسواني ويواحيها1178التوعةةبنغازي منظمة امان للتنمةة والتطوير1128

الخدمات العامةطرابلساتحاد جنزور ملنظمات املجتمع املدني   1179التوعةةبنغازي جمعةة العطاء الدائم ملريض حساسةة االغذية1129

الخدمات العامةمزدةاتحاد منظمات و مؤسسات املجتمع املدني مزدة 1180التوعةةبنغازي وريادة األعمالللتكولوجةامنظمة الكمةة 1130

الخدمات العامةطرابلسجمعةة مسجد سةدي عبد الغني  الخيرية 1181التوعةةبنغازي مؤسسة االكاديمةة اللةبةة للريايةة والتوعةة1131

الخدمات العامةغدامساتحاد منظمات املجتمع املدني غدامس1182التوعةةأم االرانباتحاد النسائي بلدية الشرقةة 1132

الخدمات العامةطرابلساتحاد منظمات املجتمع املدني غدامس1183التوعةةطرابلسمؤسسة خطوات املستقبل للتنمةة 1133

الخدمات العامةطرابلسوسطةاملؤسسة اللةبةة لدعم وتنمةة املشاريع الصغرى واملت1184التوعةةتراغنجمعةة فنقل للتراث واملقتنةات الشعبةة1134

الخدمات العامةغريانرابطة شهداء غريان1185التوعةةالخمسمؤسسة املدينة للتوعةة1135

الخدمات العامةمرزقمنتدى مرزق للخبراء1186التوعةةوادي عتبةمؤسسة وادي عتبة للبحوث التنموية واالستشارات1136

الخدمات العامةزلةتنرابطة أل البيت الفواتير 1187الخدمات العامةطرابلسجمعةة نور املستقبل الخيرية 1137

الخدمات العامةالزنتانتنسةقةة مؤسسات املجتمع املدني بالزنتان1188الخدمات العامةطرابلسجمعةة الوفاء والوالء لوحدة لةبةا 1138

الخدمات العامةطرابلسالنادي الدبلوماس ي اللةبي1189الخدمات العامةطرابلساالتحاد اللةبي للمنظمات الغير حكومةة 1139

الخدمات العامةالزاويةالرابطة الوطنةة الهالي شهداء لةبةا1190الخدمات العامةترهونةجمعةة غصن الزيتون 1140

الخدمات العامةطرابلسالرابطة الوطنةة لالشراف بلةبةا1191الخدمات العامةطرابلسجمعةة البر الخيرية1141

الخدمات العامةطرابلسالجمعةة اللةبةة لدراسات الهجرة وشؤون املهاجرين 1192الخدمات العامةطرابلسجمعةة الرحمة واالحسان1142

الخدمات العامةالفايديةجمعةة القلعه للتنسةق والتشجير والعمل التطوعي 1193الخدمات العامةالعزيزيةجمعةة العلمةة للتنمةة الشاملة بالعزيزية1143

الخدمات العامةترهونةاتحاد منظمات املجتمع املدني بترهونة 1194الخدمات العامةبراك الشاطئجمعةة سنابل الخير بأدري الشاطي 1144

الخدمات العامةطرابلسنوفمبر  بغرغور 15تجمع أسر شهداء وضحايا 1195الخدمات العامةطرابلسمنظمة املهن الطبةة للرعاية الصحةة والتعلةمة1145

الخدمات العامةطرابلسشادمنظمة بشائر الخير لدعم االسر املحتاجة والتوعةة واالر 1196الخدمات العامةسبها جمعةة شمس الوطن لألعمال الخيرية1146

الخدمات العامةطرابلسمؤسسة التنمةة والدراسات التاريخةة 1197الخدمات العامةطرابلساتحاد الجمعةات االجتماعةة والخيرية مدينة مصراتة1147

الخدمات العامةطرابلسمنظمة وطن يبدع 1198الخدمات العامةمصراتةلألعمال الخيريةالسويحليتجمع حفةدات 1148

الخدمات العامةطرابلسمؤسسة اكرم بةوت هللا للتنظةف وصةانة املساجد1199الخدمات العامةطرابلسفبراير صةاد17حركة ائتالف 1149

الخدمات العامةطرابلسنادي تريبوليس1200الخدمات العامةجالواتحاد منظمات املجتمع املدني بجالو1150
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الخدمة االجتماعةةبنغازي الجمعةة املصرية لألعمال الخيرية والتطوعةة1251الخدمات العامةطرابلساالتحاد اللةبي القتصاد الخدمات 1201

الخدمة االجتماعةةبنغازي الرابطة الخيرية الصحاب القرطاسةات واملكتبات1252الخدمات العامةطرابلساملجلس اللةبي الجزائري التونس ي للتعاون االقتصادي 1202

الخدمة االجتماعةةبنغازي بريطانةا"فرع في لةبةا"جمعةة العالم من اجل لةبةا 1253الخدمات العامةطرابلسمنتدى العاصمة الثقافي الرياض ي االجتماعي 1203

الخدمة االجتماعةةبنغازي جمعةة سبتموس سفريوس الخيرية1254الخدمات العامةطرابلسمنظمة لنا بصمة للخدمات العامة  بلةبةا1204

الخدمة االجتماعةةسبها منظمة التسامح اللةبةة1255الخدمات العامةطرابلسمنظمة رؤية للعالقات الدبلوماسةة واالنسانةة 1205

الخدمة االجتماعةةبنغازي فريق نداء الخير اللةبي1256الخدمات العامةبني ولةداتحاد مؤسسات املجتمع املدني بنى ولةد1206

الخدمة االجتماعةةبنغازي مؤسسة لبةك وطني لألعمال االنسانةة والتثقفةة1257الخدمات العامةتاورغاءاتحاد مؤسسات املجتمع املدني تاورغاء 1207

الخدمة االجتماعةةالكفرةجمعةة ايثار لألعمال الخيرية1258الخدمات العامةتراغناتحاد نسةم الصحراء ملنظمات املجتمع املدني تراغن1208

الخدمة االجتماعةةبنغازي منتدى سكةنة ورباب1259الخدمات العامةطرابلسجمعةة اتحاد النخب الوطنةة 1209

الخدمة االجتماعةةمصراتةاللجنة التنفةذية بالجالةة السودانةة1260الخدمات العامةسرتتنسةقةة مؤسسات املجتمع املدني سرت1210

الخدمة االجتماعةةمصراتةاللجنة التنفةذية بالجالةة السودانةة1261الخدمات العامةالقطروناتحاد منظمات املجتمع املدني القطرون 1211

الخدمة االجتماعةةمصراتةجمعةة اإلمداد الخيرية1262الخدمات العامةغرياناتحاد مؤسسات املجتمع املدني بغريان1212

الخدمة االجتماعةةاوجلةجمعةة اهالي اوجلة للنقل البري الثقةل والخفةف1263الخدمات العامةنالوتمركز ادرار للبحوث والدراسات االستراتةجةة 1213

الخدمة االجتماعةةبنغازي جمعةة ملسة حنان للرعاية االجتماعةة1264الخدمات العامةطرابلساملنظمة اللةبةة للسةاسات االستراتةجةة 1214

الخدمة االجتماعةةبنغازي مؤسسة نبض الحةاة لألعمال االنسانةة والتنمةة1265الخدمات العامةالزاويةمنظمة من اجل لةبةا1215

الخدمة االجتماعةةبنغازي رابطة املنتسبين لصندوق االنماء االقتصادي واالجتماعي 1266الخدمات العامةطرابلسمنظمة بنت الجبل الشاملة لألعمال الخيرية1216

1267الخدمات العامةاالصابعةجمعةة شباب االصابعة للثقافة والتطوير االجتماعي1217
جمعةة االشرف الخيرية ملساعدة املحتاجين ومتضرري 

الحروب والكوارث الطبةعة
الخدمة االجتماعةةالكفرة

الخدمة االجتماعةةبنغازي رابطة يوسبريدس للتطوع1268الخدمات العامةطرابلساملجلس الوطني ملنظمات املجتمع املدني بلةبةا 1218

الخدمة االجتماعةةبنغازي منظمة معا للمستقبل لألعمال االنسانةة والتوعةة الفكرية1269الخدمات العامةطرابلسائتالف أبناء لةبةا 1219

الخدمة االجتماعةةطرابلساالتحاد اللةبي ملقاولي االنشاءات1270الخدمات العامةصرماناتحاد منظمات املجتمع املدني بصرمان 1220

الخدمة االجتماعةةبنغازي جمعةة خذ بةدي لألعمال الخيرية1271الخدمات العامةطرابلسالجمعةة اللةبةة الكورغلةة 1221

الخدمة االجتماعةةطرابلستجمع شباب سوق الجمعة1272الخدمات العامةطرابلسمنظمة لةبةا للةبةين للدراسات االستراتةجةة 1222

الخدمة االجتماعةةطرابلسالجمعةة اللةبةة لرواد األعمال1273الخدمات العامةبراك الشاطئجمعةة عين البالد اقار األعمال الخيرية و التسامح ورعاية االيتام1223

1224
منظمة الشعاع لالغاثة واملساعدات االنسانةة والخدمة 

االجتماعةة 
الخدمة االجتماعةةطرابلسجمعةة صوت الشهةد للوفاق الوطني ومكافحة الفساد1274الخدمات العامةطرابلس

الخدمة االجتماعةةطرابلسمنظمة نداء الوطن االجتماعةة1275الخدمات العامةطرابلسمؤسسة طةبة الخيرية الحقوقةة التوعوية 1225

الخدمة االجتماعةةترهونةجمعةة ايادي الخير لذوي االحتةاجات الخاصة1276الخدمات العامةبنغازي منظمة االهلةة لدعم التنمةة واالعمار 1226

الخدمة االجتماعةةالزاويةجمعةة مالئكة الرحمن1277الخدمات العامةطرابلساتحاد منظمات املجتمع املدني بورشفانة1227

الخدمة االجتماعةةطرابلسجمعةة إيكفالز الخير1278الخدمات العامةطرابلسمنظمة جنزور الغريبةة للعمل التطوعي 1228

الخدمة االجتماعةةطرابلساتحاد مهندس ي قطاع النفط اللةبي1279الخدمات العامةسبهامنظمة الحراك الوطني لشباب الجنوب1229

الخدمة االجتماعةةبنغازي اتحاد ثوار سوريا في لةبةا 1280الخدمات العامةبني ولةدجمعةة حقوق الهجرة الغير شرعةة 1230

الخدمة االجتماعةةبنغازي اتحاد االخوة الفلسطةني 1281الخدمات العامةنالوتجمعةة الةقضة لترمةم وتجلةد املصاحف1231

الخدمة االجتماعةةبنغازي منظمة الجنوب لألعمال الخيرية 1282الخدمات العامةنالوتجمعةة اصدقاء الشجرة بنالوت1232

الخدمة االجتماعةةسرتجمعةة أحباء سرت 1283الخدمات العامةسوكنةجمعةة شباب سوكنه للخدمات العامة1233

الخدمة االجتماعةةطرابلسمؤسسة الزاد لألعمال الخيرية 1284الخدمات العامةودانجمعةة النخةل الزراعةة 1234

الخدمة االجتماعةةبني ولةدجمعةة عبد الغني بالخير من أجل القةم الوطنةة 1285الخدمات العامةبنغازي املنظمة الخيرية لطالب مدرسة الناصر صالح الدين1235

الخدمة االجتماعةةبراك الشاطئفبراير 17جمعةة فجر 1286الخدمات العامةوادي االجالمنظمة شباب الحطةة للعمل التطوعي1236

الخدمة االجتماعةةبنغازي جمعةة العفاف لألعمال الخيرية1287الخدمات العامةاملرج منظمة ارينا ملتضرري االمالك املغتصبة1237

الخدمة االجتماعةةبنغازي جمعةة شهداء بنينا لألعمال الخيرية 1288الخدمات العامةمسالتةإتحاد مؤسسات ومنظمات املجتمع املدني بمسالتة1238

الخدمة االجتماعةةبنغازي جمعةة الخلةج الخيرية1289الخدمات العامةزلةتنمنظمة زلةتن لنشر وصةانة املصحف الشريف1239

الخدمة االجتماعةةبنغازي جمعةة نور الهدي الخيرية1290الخدمات العامةالعجةالتاالتحاد النسائي بالعجةالت 1240

الخدمة االجتماعةةبنغازي منظمة االبداع للتنمةة االجتماعةة1291الخدمة االجتماعةةطرابلسجمعةة النهوض بلةبةا االجتماعةة 1241

الخدمة االجتماعةةالجفرةجمعةة سنابل االمل لألعمال الخيرية 1292الخدمة االجتماعةةبنغازي جمعةة الرحمة لالصالح والسالم1242

الخدمة االجتماعةةبنغازي جمعةة بنغازي الشرارة لألعمال الخيرية واالغاثة1293الخدمة االجتماعةةبنغازي مؤسسة لةبةا الخيرية لكفالة  الةتةم1243

الخدمة االجتماعةةترهونةجمعةة األرض الخضراء 1294الخدمة االجتماعةةبنغازي رابطة موظفي مصرف الوحدة1244

الخدمة االجتماعةةمصراتةاتحاد مقاولي ومصنعى مواد البناء 1295الخدمة االجتماعةةبنغازي جمعةة االماني الخيرية لرعاية االيتام واالمراض املمزمنة1245

الخدمة االجتماعةةبنغازي السفارة اإليطالةة لألعمال الخيرية2006فبراير17جمعةة 1296الخدمة االجتماعةةرأس النوفجمعةة شهةد لةبةا لألعمال الخيرية1246

الخدمة االجتماعةةبنغازي جمعةة أبناء لةبةا لألعمال الخيرية1297الخدمة االجتماعةةبنغازي املنظمة اللةبةة للعمل االجتماعي والثقافي والتنمةة 1247

الخدمة االجتماعةةطرابلساعةة منظمة طرابلس التنسةقةة العلةا للفعالةات االجتم1298الخدمة االجتماعةةبنغازي جمعةة الشرارة وعروس البحر لألعمال الخيرية1248

الخدمة االجتماعةةطرابلسمنظمة العمل الوطني لحماية الثورة ومكافحة الفساد1299الخدمة االجتماعةةبنغازي صندوق رعاية الةتةم ذوي السند1249

الخدمة االجتماعةةطرابلسجمعةة أفــــاق لةبةا الجديدة 1300الخدمة االجتماعةةبنغازي جمعةة االيادي البةضاء الخيرية 1250
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الخدمة االجتماعةةبنغازي منظمة ساحة الحرية لألعمال الخيرية1351الخدمة االجتماعةةطرابلسجمعةة انبثاق الشباب االجتماعةة 1301

الخدمة االجتماعةةالزاويةفبراير  الزاوية17ائتالف 1352الخدمة االجتماعةةبنغازي جمعةة الجود الخيرية لدعم منتسبي الكلةات الطبةة1302

الخدمة االجتماعةةطرابلساملؤسسة الوطنةة للمخترعين اللةبةين1353الخدمة االجتماعةةزلةتنمنتدى األحرار 1303

الخدمة االجتماعةةغريانمؤسسة سةدة غريان1354الخدمة االجتماعةةطرابلسجمعةة جسر التواصل االجتماعي الخيرية 1304

1355الخدمة االجتماعةةهرواةلألعمال الخيريةهرواةجمعةة 1305
ات فبراير لقطاع الزراعة والثروة الحةوانةة والغاب17جمعةة 

   طرابلس 
الخدمة االجتماعةةطرابلس

الخدمة االجتماعةةطرابلسمنتدى التواصل الهالي زوارة بطرابلس 1356الخدمة االجتماعةةبنغازي مؤسسة الرسالة الخيرية1306

الخدمة االجتماعةةطرابلسجمعةة أظفر بدات الدين لتيسير الزواج والتنمةة 1357الخدمة االجتماعةةطرابلسجمعةة مجلس حماية فبراير1307

الخدمة االجتماعةةبنغازي جمعةة ابي بكر الصديق لألعمال الخيرية1358الخدمة االجتماعةةبنغازي مجموعة الوفاق الوطني1308

الخدمة االجتماعةةبنغازي لألعمال الخيرية والتنمةةجلةانةجمعةة حرائر 1359الخدمة االجتماعةةبنغازي منظمة الهدف للتنمةة والتواصل األجتماعى1309

الخدمة االجتماعةةبنغازي املؤسسة اللةبةة لألعمال الخيرية القلعة1360الخدمة االجتماعةةبنغازي جمعةة هالل الخير لألعمال الخيرية1310

الخدمة االجتماعةةطرابلساتحاد مقاولي ومصنعي مواد البناء1361الخدمة االجتماعةةطرابلسالجمعةة اللةبةة للتأهةل واإلرشاد النفس ي 1311

الخدمة االجتماعةةبنغازي جمعةة الحسنات لألعمال الخيرية والدعوية1362الخدمة االجتماعةةطرابلسمركز التضامن للخدمات االجتماعةة 1312

الخدمة االجتماعةةطرابلساتحاد التجار ورجال األعمال واملستثمرين بتاجوراء1363الخدمة االجتماعةةبنغازي واألعمال الخيريةاألجتماعيجمعةة بشائر الخير للتكافل 1313

الخدمة االجتماعةةهون املؤسسة االجتماعةة للخدمات وتطوير املدن1364الخدمة االجتماعةةبنغازي جمعةة الترقي للتنمةة  واألعمال الخيرية1314

الخدمة االجتماعةةبراك الشاطئتمسـان للخدمة االجتماعةة الخيريـــة1365الخدمة االجتماعةةبنغازي مؤسسة تواصل 1315

الخدمة االجتماعةةسبها مجلس أعةان فزان الوطني 1366الخدمة االجتماعةةبنغازي مؤسسة االنصار لألعمال الخيرية والدعوية1316

الخدمة االجتماعةةبراك الشاطئجمعةة ونزريك االجتماعةة الخيرية1367الخدمة االجتماعةةبن جوادمنظمة اللحمة الوطنةة1317

الخدمة االجتماعةةطرابلسمؤسسة السبةل للعمل األهلي1368الخدمة االجتماعةةطرابلستجمع حماية الثورة بأكاديمةة الدراسات العلةا 1318

الخدمة االجتماعةةطرابلساملنظمة اللةبةة للشفافةة ومكافحة الفساد1369الخدمة االجتماعةةطرابلسجمعةة كلنا يد واحدة  1319

الخدمة االجتماعةةطرابلسجمعةة اإلخاء للبحوث االجتماعةة 1370الخدمة االجتماعةةترهونةجمعةة منبر الخير لألعمال الخيرية1320

1371الخدمة االجتماعةةصبراتةمنتدى صبراتة للهندسة  1321
ي رابطة املتحدين ملالك الحوافظ االستثمارية ومنتسب

صندوق اإلنماء والشركات التابعة لها 
الخدمة االجتماعةةطرابلس

الخدمة االجتماعةةطرابلسمنظمة الزهراء النسائةة 1372الخدمة االجتماعةةطرابلسجمعةة رفال الخير لألعمال الخيرية 1322

الخدمة االجتماعةةبنغازي جمعةة الرسالة املقدسة1373الخدمة االجتماعةةطرابلسجمعةة أكاكوس  الخيرية1323

الخدمة االجتماعةةسبها املنظمــة الدولةة لرجال أعمال لةبةا1374الخدمة االجتماعةةصبراتةجمعةة التضامن بخرسان1324

الخدمة االجتماعةةبنغازي جمعةة العرفان بالجمةل 1375الخدمة االجتماعةةصبراتةجمعةة أمهات الثوار1325

الخدمة االجتماعةةبنغازي جمعةة النجاة لألعمال الخيرية1376الخدمة االجتماعةةطرابلسجمعةة حرائر لةبةا الغد لألعمال الخيرية1326

الخدمة االجتماعةةبنغازي جمعةة شهداء الزاوية لألعمال الخيرية1377الخدمة االجتماعةةجادوجمعةة شهداء جادو لألعمال الخيرية واالنسانةة1327

الخدمة االجتماعةةطرابلسجمعةة يد بةــد لبنــاء لةبةــا1378الخدمة االجتماعةةبنغازي فبراير الوطنةة 17جمعةة شهداء ثورة 1328

الخدمة االجتماعةةمصراتةجمعةة نوارس مصراتة للمرأة 1379الخدمة االجتماعةةبنغازي جمعةة أهل اإلحسان الخيرية1329

الخدمة االجتماعةةطرابلسمؤسســة الوطـــــن االجتماعةة 1380الخدمة االجتماعةةبنغازي مؤسسة طةبة لألعمال الخيرية1330

الخدمة االجتماعةةالعجةالتجمعةة إهالةنــــا بالعجةالت 1381الخدمة االجتماعةةبنغازي جمعةة شباب أحرار سوريا1331

الخدمة االجتماعةةطرابلستنسةقةة منظمات املجتمع املدني تاجوراء1382الخدمة االجتماعةةبنغازي األجتماعيمؤسسة املحمدية لألعمال الخيرية والتكافل 1332

الخدمة االجتماعةةطرابلسالجمعةـــة اللةبةة للمتقاعدين املدنةين1383الخدمة االجتماعةةبنغازي جمعةة كنوز الوطن لألعمال الخيرية1333

الخدمة االجتماعةةوداناتحاد ثوار الجفرة لالصالح ومحاربة الفساد1384الخدمة االجتماعةةطرابلسمؤسسة ملةطان للبحوث والدراسات والنشر 1334

الخدمة االجتماعةةسبها فبراير الخيرية الترفيهةة17جمعةة بسمة 1385الخدمة االجتماعةةطرابلسجمعةة شباب لةبةا للعمل االجتماعي والتطوعي 1335

الخدمة االجتماعةةاجخرةجمعةة شباب اجخرة لإلصالح والتنمةة1386الخدمة االجتماعةةاوباري جمعةة النور للتنمةة الشرية واألعمال الخيرية1336

الخدمة االجتماعةةزلةتنجمعةة الشهةد بزلةطن للتنمةة والعمل التطوعي1387الخدمة االجتماعةةاوباري جمعةة املدد لألعمال الخيرية 1337

الخدمة االجتماعةةسبها جمعةة االسرة السعةدة االجتماعةة الخيرية1388الخدمة االجتماعةةاوباري جمعةة حماة الديار االجتماعةة1338

الخدمة االجتماعةةطرابلسجمعةة النطاق لألعمال االنسانةة1389الخدمة االجتماعةةاوباري جمعةة التعاون لألعمال الخيرية االجتماعةة1339

الخدمة االجتماعةةبنغازي مؤسسة لةبةا األم 1390الخدمة االجتماعةةاوباري جمعةة الضةاء لألعمال الخيرية االجتماعةة1340

الخدمة االجتماعةةطرابلسجمعةة أسرتي للزواج ورعاية االسرة1391الخدمة االجتماعةةبنغازي الرابطة االجتماعةة الخيرية الفلسطنةة1341

الخدمة االجتماعةةطرابلسجمعةة األسر املنتجة 1392الخدمة االجتماعةةبنغازي لألعمال الخيريةاآلوانجمعةة آن 1342

الخدمة االجتماعةةطرابلسجمعةة اإلخوة اللةبةة لألعمال االنسانةة1393الخدمة االجتماعةةرقطةجمعةة العمل الصالح لألعمال الخيرية1343

الخدمة االجتماعةةالزاويةجمعةة التحرير لسائقي الشاحنات 1394الخدمة االجتماعةةطرابلسجمعةة التوكل الخيرية 1344

الخدمة االجتماعةةبنغازي جمعةة املدينة لألعمال الخيرية1395الخدمة االجتماعةةطرابلسجمعةة البداية 1345

الخدمة االجتماعةةالعزيزيةجمعةة همزة وصل لألعمال الخيرية 1396الخدمة االجتماعةةالخمساملنظمة اللةبةة املستقلة ألصحاب األعمال1346

الخدمة االجتماعةةالبةضاء جمعةة نعم لةبةا لألعمال الخيرية والتطوعةة1397الخدمة االجتماعةةغريانجمعةة االصالة واملعاصرة للتنمةة االجتماعةة 1347

الخدمة االجتماعةةالبةضاء منتدى ابناء الرعاية االجتماعةة 1398الخدمة االجتماعةةطرابلسمجموعة استقرار لةبةا1348

الخدمة االجتماعةةالبةضاء جمعةة القافلة لألعمال الخيرية1399الخدمة االجتماعةةطرابلسالتجمع الوطني للشباب طرابلس1349

الخدمة االجتماعةةالبةضاء منظمة الشرارة لألعمال التطوعةة1400الخدمة االجتماعةةطرابلستجمع الوفاق الوطني1350
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املجالاملدينةاالسمتاملجالاملدينةاالسمت

الخدمة االجتماعةةالكفرةجمعةة خير وعطاء لألعمال الخيرية1451الخدمة االجتماعةةزلطن تجمع زلطن للتنمةة البشرية 1401

الخدمة االجتماعةةمصراتةديسمبر24حركة 1452الخدمة االجتماعةةالزاويةجمعةة بيسةدا الحماية بحيرة فروة1402

الخدمة االجتماعةةبنغازي جمعةة الشهةد للمتقاعدين1453الخدمة االجتماعةةالزاويةمنظمة  لةبةا لتنظةم وتطوير الخدمة االجتماعةة 1403

الخدمة االجتماعةةطرابلسمنظمة صوت الحق للمرأة اللةبةة 1454الخدمة االجتماعةةترهونةتجمع شباب دوغة للتنمة والتطوير1404

الخدمة االجتماعةةطرابلسجمعةة حرائر الزنتان للخدمة االجتماعةة 1455الخدمة االجتماعةةدريانةة لألعمال الخيرية والثقافةة واالنسانةدريانةجمعةة شهداء 1405

الخدمة االجتماعةةطرابلساملنظمة الوطنةة ملكافحة املخدرات1456الخدمة االجتماعةةاملرج جمعةة املتقاعدين املرج1406

الخدمة االجتماعةةبنغازي جمعةة هذا سبةلي للدعوة واألعمال الخيرية1457الخدمة االجتماعةةطرابلسجمعةة املةناء لسائقي نقل البضائع 1407

الخدمة االجتماعةةبنغازي جمعةة امال لةبةا الخيرية1458الخدمة االجتماعةةبنغازي مؤسسة قوة الربةع العربي 1408

الخدمة االجتماعةةطرابلسمؤسسة البراء لبناء ورعاية االسرة1459الخدمة االجتماعةةطرابلسالجمعةة اللةبةة للمغتربين والشباب1409

الخدمة االجتماعةةاملرج جمعةة تراحم املرج لألعمال الخيرية1460الخدمة االجتماعةةطرابلستجمع وادي الرمل لألعمال االجتماعةة ورعاية الشباب1410

الخدمة االجتماعةةطرابلسجمعةة العالم من أجل لةبةا1461الخدمة االجتماعةةسبها جمعةة تانميرت الخيرية االجتماعةة الثقافةة 1411

الخدمة االجتماعةةمرزقجمعةة الوردة لالمومة والطفولة 1462الخدمة االجتماعةةسبها جمعةة البصائر االجتماعةة للخدمات واألعمال الخيرية 1412

1413
للخدمة االجتماعةة و لألعمال االستشارية تأزرو جمعةة 

االجتماعةة والثقافةة واالعالمةة
الخدمة االجتماعةةبنغازي جمعةة الوصول الي املستقبل1463الخدمة االجتماعةةالخمس

الخدمة االجتماعةةالزاويةمنظمة أسر الشهداء واملفقودين بالزاوية 1464الخدمة االجتماعةةزلةتنمؤسسة جنتي للتأهةل األسري 1414

الخدمة االجتماعةةالزاويةمنظمة اساريا للتوجةه واالرشاد النفس ي واالجتماعي 1465الخدمة االجتماعةةغاتجمعةة الرحمة الخيرية لرعاية األرامل و األيتام و العجزة بغات1415

الخدمة االجتماعةةهون جمعةة فسائل الخير للعمل االجتماعي1466الخدمة االجتماعةةطرابلسجمعةة سائقي نقل الحاويات1416

الخدمة االجتماعةةدرنةجمعةة ربات البةوت لألعمال الخيرية واالنسانةة1467الخدمة االجتماعةةبراك الشاطئالرابطة الوطنةة للعمل الوطني واالهلي1417

الخدمة االجتماعةةاملرج جمعةة  الرحةبة لألعمال الخيرية1468الخدمة االجتماعةةطرابلسفبراير17رابطة أسر شهداء 1418

الخدمة االجتماعةةتراغنالجمعةة االجتماعةة السر وعائالت تراغن1469الخدمة االجتماعةةمصراتةجمعةة التقوى النسائةة الخيرية1419

الخدمة االجتماعةةاجدابةاجمعةة ذات البين لالصالح االجتماعي 1470الخدمة االجتماعةةبنغازي شهداء الزنتان الخيرية بنغازي 1420

الخدمة االجتماعةةطرابلسمؤسسة أوفةاء لةبةا لةبةا االحرار1471الخدمة االجتماعةةطرابلسمنتدى معاد بن جبل الثقافي االجتماعي 1421

الخدمة االجتماعةةاوباري جمعةة ايمران انتيري االجتماعةة التعاونةة االجتماعةة1472الخدمة االجتماعةةطرابلسجمعةة الوفاق للشؤون االجتماعةة 1422

الخدمة االجتماعةةطرابلسرابطة الجالةة السورية 1473الخدمة االجتماعةةطرابلسمنتدى القلعة الثقافي اإلجتماعي1423

الخدمة االجتماعةةصرمانمنظمة سورامان للخدمة االجتماعةة والتنمةة البشرية1474الخدمة االجتماعةةترهونةجمعةة ابناء الشرارة لألعمال الخيرية 1424

الخدمة االجتماعةةاملرج جمعةة الوفاء للشهداء1475الخدمة االجتماعةةطرابلسجمعةة طرابلس لسائقي نقل الحبوب السائبة1425

الخدمة االجتماعةةطرابلسجمعةة رؤى الخير للخدمة االجتماعةة 1476الخدمة االجتماعةةمرزقجمعةة مرزق االجتماعةة االجتماعةة الثقافةة 1426

الخدمة االجتماعةةالجفرةجمعةة االوفةاء للتكافل االجتماعي 1477الخدمة االجتماعةةطرابلسجمعةة ابواب الخير االجتماعةة الخيرية 1427

الخدمة االجتماعةةبنغازي منظمة حكاية لةبةة1478الخدمة االجتماعةةيفرن جمعةة اطلس لشؤون املغتربين والهجرة 1428

الخدمة االجتماعةةطرابلسرابطة املصريين العاملين بلةبةا 1479الخدمة االجتماعةةطرابلسجمعةة أجةال نسةم الحرية االجتماعةة الخيرية 1429

الخدمة االجتماعةةطرابلساملرصد االجتماعي لشؤون الشباب1480الخدمة االجتماعةةغريانجمعةة اتحاد مقاولي االنشاءات غريان1430

الخدمة االجتماعةةطرابلسمنظمة عين تاورغاء للشؤون االجنماعةة 1481الخدمة االجتماعةةطرابلسمنظمة رفقا بالقوارير للرعاية املطلقات واالرامل1431

الخدمة االجتماعةةبنغازي جمعةة حبل املودة الخيرية 1482الخدمة االجتماعةةبنغازي جمعةة استبشروا لدعم االسرة اللةبةة 1432

الخدمة االجتماعةةطرابلسمؤسسة ملسة للثقافة واالثار 1483الخدمة االجتماعةةطرابلسثمارية مؤسسة سوق الجمعة االجتماعةة ملنتسبي املحافظ االست1433

الخدمة االجتماعةةبنغازي ملتنا  لألعمال الخيريةعالخير جمعةة 1484الخدمة االجتماعةةزلةتنتجمع السابع عشر من فبراير االجتماعي الثقافي 1434

الخدمة االجتماعةةسبها جمعةة التواصل االجتماعي االجتماعةة الخيرية 1485الخدمة االجتماعةةمصراتةرابطة خريجي مصراتة من جامعة طرابلس1435

الخدمة االجتماعةةبنغازي جمعةة الثريا لألعمال الخيرية1486الخدمة االجتماعةةالعربانجمعةة متعة العطاء لألعمال الخيرية 1436

الخدمة االجتماعةةالزاويةجمعةة التقوى لألعمال الخيرية والخدمات االجتماعةة 1487الخدمة االجتماعةةطرابلساملنظمة االقلةمةة للدراسات السةاسةة واالستراتةجةة 1437

الخدمة االجتماعةةمزدةجمعةة رفاق الخير للخدمات االجتماعةة والخيرية 1488الخدمة االجتماعةةالهيشةجمعةة نبع الحةاة للخدمة االجتماعةة 1438

الخدمة االجتماعةةجالومؤسسة الشةماء الخيرية 1489الخدمة االجتماعةةسرتجمعةة الكفةف    سرت1439

الخدمة االجتماعةةبنغازي منظمة شباب من اجل تاورغاء1490الخدمة االجتماعةةالكفرةجمعةة رؤية املستقبل لألعمال الخيرية1440

الخدمة االجتماعةةمسالتةجمعةة االسرة والشؤون االجتماعةة بمسالته1491الخدمة االجتماعةةطرابلسجمعةة البنون االجتماعةة 1441

الخدمة االجتماعةةمصراتةةةجمعةة إعمار الخيرية للخدمات الهندسةة واملساندة الفن1492الخدمة االجتماعةةمسالتةجمعةة الجذور للخدمة االجتماعةة 1442

الخدمة االجتماعةةبنغازي مؤسسة ملسة خير لألعمال الخيرية1493الخدمة االجتماعةةالكفرةمنظمة صناع القرار التنموية1443

الخدمة االجتماعةةالبنةة جمعةة قصر البنةة لألعمال الخيرية1494الخدمة االجتماعةةطرابلسالجمعةة اللةبةة االجتماعةة الشاملة 1444

الخدمة االجتماعةةسبها جمعةة املجاهد عمر املختار االجتماعةة 1495الخدمة االجتماعةةاجدابةاجمعةة الخدمة االجتماعةة للجهد املتواصل لرعاية االيتام1445

الخدمة االجتماعةةبنغازي منتدى قدامى الشرطة العسكرية1496الخدمة االجتماعةةطرابلسجمعةة حماية لةبةا الخيرية 1446

الخدمة االجتماعةةاملرج مؤسسة التفاؤل إلعانة الشباب على الزواج1497الخدمة االجتماعةةطرابلسم االجتماعةة الخيرية 1993رابطة أسر شهداء اكتوبر1447

1498الخدمة االجتماعةةدرنةجمعةة قلعة االحرار الخيرية1448
جمعةة شهداء ابناء الجبل للخدمات االجتماعةة واالغاثة 

واملساعدات
الخدمة االجتماعةةطرابلس

الخدمة االجتماعةةطرابلسفبراير للتواصل االجتماعي 17تجمع 1499الخدمة االجتماعةةبنغازي جمعةة رايات الخير لألعمال الخيرية1449

الخدمة االجتماعةةطرابلساملركز اللةبي للمسؤلةة االجتماعةة 1500الخدمة االجتماعةةبنغازي جمعةة أنا إنسان لألعمال اإلنسانةة والتنمةة البشرية1450
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الخدمة االجتماعةةطرابلسمؤسسة نهر العطاء للخدمة االجتماعةة 1551الخدمة االجتماعةةطرابلسالجمعةة اللةبةة للبحوث الروحةة والنفسةة1501

الخدمة االجتماعةةالبةضاء جمعةة جبل الرحمه 1552الخدمة االجتماعةةطرابلسمنتدى املوارد البشرية للمرأة والشباب1502

الخدمة االجتماعةةالبةضاء جمعةة جبل الرحمة 1553الخدمة االجتماعةةاجدابةاجمعةة إكرام لألعمال الخيرية1503

الخدمة االجتماعةةبنغازي مؤسسة ساعة خير فاألسبوع1554الخدمة االجتماعةةالخمسمؤسسة رفقة الطفال التوحد االجتماعةة 1504

الخدمة االجتماعةةالبةضاء جمعةة خديجة بنت خويلد االجتماعةة 1555الخدمة االجتماعةةدرنةمؤسسة شةخ الشهداء االنسانةة1505

الخدمة االجتماعةةبنغازي تجمع لةبةا الوطن1556الخدمة االجتماعةةالعزيزيةمنظمة املسار الصحةح  لالسرة والتعلةم1506

الخدمة االجتماعةةبنغازي املنظمة اللةبةة لألمان االجتماعي والدفاع االجتماعي1557الخدمة االجتماعةةككلةفبراير بككلة17منظمة رعاية أسر شهداء 1507

الخدمة االجتماعةةبنغازي منظمة روابط الخير لألعمال الخيرية1558الخدمة االجتماعةةطرابلسمؤسسة صلة الرحم االجتماعةة 1508

الخدمة االجتماعةةبنغازي جمعةة الشهةد عمر دبوب لرعاية األيتام واملحتاجين1559الخدمة االجتماعةةاجدابةاجمعةة أسماء بنت ابي بكر الصديق لألعمال الخيرية1509

الخدمة االجتماعةةمصراتةجمعةة مهارات للخدمات الطبةة الخيرية1560الخدمة االجتماعةةطرابلسمنتدى مصراته االجتماعي الثقافي 1510

الخدمة االجتماعةةبنغازي مركز  الود للدعم النفس ي واالجتماعي لألسرة1561الخدمة االجتماعةةطرابلساملنظمة اللةبةة للمشروع االجتماعي 1511

الخدمة االجتماعةةبراك الشاطئجمعةة سبةل القارة للخدمات االجتماعةة 1562الخدمة االجتماعةةبنغازي منظمة شباب من اجل الوطن1512

الخدمة االجتماعةةبنغازي واإلجتماعةةمؤسسة العزة لألعمال الخيرية 1563الخدمة االجتماعةةبنغازي مؤسسة نحو املعالي لألعمال الخيرية والتوعةة1513

الخدمة االجتماعةةبنغازي مؤسسة بركة املال الخيرية1564الخدمة االجتماعةةطرابلسمؤسسة أبناء الوطن للعمل االجتماعي 1514

الخدمة االجتماعةةبنغازي جمعةة معا ملكافحة سرطان الثدي1565الخدمة االجتماعةةبنغازي جمعةة مسجد السةدة خديجة1515

 لةبةا للدعم النفس ي1566الخدمة االجتماعةةطرابلسمنتدى حكام كرة القدم   طرابلس1516
ً
الخدمة االجتماعةةطرابلسجمعةة شكرا

الخدمة االجتماعةةبنغازي جمعةة دير الخير وأنساه1567الخدمة االجتماعةةمرزقمؤسسة التكافل االجتماعي لألعمال الخيرية 1517

الخدمة االجتماعةةبنغازي منظمة فجر للعدالة االنسانةة1568الخدمة االجتماعةةالجغبوبجمعةة أبناء ومحبي الجغبوب1518

الخدمة االجتماعةةطبرق جمعةة شباب طبرق الخيرية1569الخدمة االجتماعةةبراك الشاطئتجمع شباب النهضة للخدمات االجتماعةة والريايةة 1519

الخدمة االجتماعةةبنغازي تجمع أهالي بنغازي 1570الخدمة االجتماعةةمصراتةحركة نعم1520

الخدمة االجتماعةةبنغازي جمعةة األمام سحنون الخيرية التوعةة 1571الخدمة االجتماعةةبنغازي منظمة حماية وتطوير النسةج االجتماعي اللةبي1521

الخدمة االجتماعةةبنغازي جمعةة اللةبةة للكائنات الدقةقة واألمراض املعدية 1572الخدمة االجتماعةةجردس العبةدجمعةة الغرة لألعمال الخيرية1522

الخدمة االجتماعةةبنغازي مجموعة بنغازي للدعم الشورى1573الخدمة االجتماعةةالكفرةجمعةة شهداء الكفرة للخدمات االجتماعةة1523

الخدمة االجتماعةةبنغازي جمعةة حلةمة السعدية لكفالة الةتةم1574الخدمة االجتماعةةبني ولةدمنظمة أسر شهداء ثورة السابع عشر من فبراير1524

الخدمة االجتماعةةطرابلسصندوق تنمةة برامج الطفولة والشباب 1575الخدمة االجتماعةةسبها تجمع متقاعدي الجنوب1525

الخدمة االجتماعةةبنغازي منظمة امللك أدريس السنوس ي الخيرية 1576الخدمة االجتماعةةطرابلسمؤسسة االفاق للتكافل االجتماعي واألعمال الخيرية 1526

الخدمة االجتماعةةبنغازي جمعةة عين زيانه1577الخدمة االجتماعةةالكفرةمنظمة النخلة للمتقاعدين العسكريين الكفرة1527

الخدمة االجتماعةةبنغازي تجمع قبائل بنغازي ويواحيها1578الخدمة االجتماعةةطبرق جمعةة خير البالد والعباد لألعمال الخيرية1528

الخدمة االجتماعةةالبةضاء ائتالف قبائل الجبل االخضر1579الخدمة االجتماعةةطرابلسمنظمة لبدة   االجتماعةة 1529

الخدمة االجتماعةةمصراتةمنظمة صوت آخر1580الخدمة االجتماعةةالزاويةجمعةة شهداء جودائم للخدمات االجتماعةة1530

 لةبةا بخير الخيرية1531
ً
الخدمة االجتماعةةبنغازي جمعةة همم للقرأن الكريم وعلومه1581الخدمة االجتماعةةبنغازي جمعةة معا

الخدمة االجتماعةةسرتمؤسسة صدى شباب سرت1582الخدمة االجتماعةةجفارةمنتدى دار الحكمة والبةان الثقافي االجتماعي1532

الخدمة االجتماعةةسرتمنظمة شهداء القريابةة اإلجتماعةة الخيرية1583الخدمة االجتماعةةاملرج جمعةة من أجل الشهداء الخيرية1533

الخدمة االجتماعةةغاتجمعةة تادرارت االجتماعةة الثقافةة 1584الخدمة االجتماعةةاوباري جمعةة مجتمعنا الشبابةة االجتماعةة 1534

الخدمة االجتماعةةاملايةمجلس شورى ثوار سهل الجفارة1585الخدمة االجتماعةةاوباري جمعةة تاتيريت للخدمات االجتماعةة والتوعةة الخيرية 1535

الخدمة االجتماعةةغريانجمعةة الجبل للمكفوفين 1586الخدمة االجتماعةةالبةضاء مؤسسة زمزم لألعمال الخيرية البةضاء لةبةا1536

الخدمة االجتماعةةاملرج مؤسسة املجلس العلمي الجامع للتنمةة 1587الخدمة االجتماعةةغاتجمعةة النخلة لتواصل االجتماعي واالنساني  1537

الخدمة االجتماعةةاملرج مؤسسة قول الستطالع الرأي1588الخدمة االجتماعةةمرزقمؤسسة غريب في وطن أمي1538

الخدمة االجتماعةةاملرج مؤسسة السراط للتطوير األداري 1589الخدمة االجتماعةةطرابلسجمعةة فقراء لةبةا االجتماعةة 1539

الخدمة االجتماعةةبنغازي تجمع سكان الصابري 1590الخدمة االجتماعةةطرابلسرابطة االرتقاء بالجنوب للتماسك االجتماعي 1540

الخدمة االجتماعةةبنغازي تجمع سكان قاريونس قنفودة بوصنةب1591الخدمة االجتماعةةدرنةاملنظمة اللةبةة للسالم واالمن1541

الخدمة االجتماعةةبنغازي تجمع سكان وسط البالد 1592الخدمة االجتماعةةطرابلسفبراير للدعم واملشورة 17جمعةة 1542

الخدمة االجتماعةةطرابلساألجتماعةةواملسؤلةةمؤسسة تكافل لألعمال الخيرية 1593الخدمة االجتماعةةطرابلسجمعةة سبةل الهدى للمرأة والخدمات االجتماعةة 1543

الخدمة االجتماعةةبنغازي منظمة الرحمة لرد املظالم1594الخدمة االجتماعةةبنغازي فريق مع بعضنا نغيروا للعمل التطوعي1544

الخدمة االجتماعةةبنغازي تجمع سكان بوعطني 1595الخدمة االجتماعةةالفايديةجمعةة القلعة للتنسةق والتشجير والعمل التطوعي 1545

الخدمة االجتماعةةبنغازي تجمع سكان اللةثي1596الخدمة االجتماعةةشحات الخيريهجمعةة شحات لألعمال 1546

الخدمة االجتماعةةبنغازي تجمع سكان القوارشة 1597الخدمة االجتماعةةطرابلسمنظمة الطموح والسالم للمرأة والشباب 1547

الخدمة االجتماعةةطرابلسفريق الدعم النفس االجتماعي 1598الخدمة االجتماعةةطرابلسمركز ملتقانا للنشاطات االجتماعةة والترفيهةة 1548

الخدمة االجتماعةةبنغازي جمعةة الصابري للخدمات األجنماعةة 1599الخدمة االجتماعةةبنغازي مؤسسة إحةاء للتوعةة واإلصالح1549

الخدمة االجتماعةةوادي البوانيسجمعةة عروس الصحراء الثقافةة الحيرية1600الخدمة االجتماعةةبنغازي الجمعةة اللةبةة لدعم املدن والبلديات1550
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الخدمة االجتماعةةطرابلسمنظمة صفاء القلوب التطوعةة 1651الخدمة االجتماعةةالجبل االخضرمنظمة سنابل الخير 1601

الخدمة االجتماعةةمصراتةجمعةة الوحدة لألعمال الخيرية1652الخدمة االجتماعةةوادي االجالجمعةة الشهداء لألعمال الخيرية1602

الخدمة االجتماعةةطرابلسالجمعةة اللةبةة لالختصاصةين االجتماعةين1653الخدمة االجتماعةةوادي االجاللألعمال الخيريةالركو جمعةة 1603

الخدمة االجتماعةةاالبةارشهةد الواجب لألعمال الخيرية1654الخدمة االجتماعةةوادي االجالجمعةة القصر لألعمال الخيرية1604

الخدمة االجتماعةةالقطرونمنظمة صدى الحق لألعمال الخيرية1655الخدمة االجتماعةةوادي االجالجمعةة املتوكل على هللا االهلةة1605

الخدمة االجتماعةةطرابلساملنظمة الدولةة لشؤون االسرة 1656الخدمة االجتماعةةوادي االجالودجمعةة االنماء للرفع من مستوى املعيشة و ذوي الدخل املحد1606

الخدمة االجتماعةةبنغازي جمعةة رفقاء للعمل الخيري والتطوعي1657الخدمة االجتماعةةطرابلسمنظمة ديموغرافةا لةبةا للخدمة االجتماعةة 1607

الخدمة االجتماعةةنالوتجمعةة التراحم بتكويت نالوت1658الخدمة االجتماعةةالكفرةمنظمة أطاللة أمل للحدمات األجتماعةة1608

الخدمة االجتماعةةغريانجمعةة اسر الشهداء غريان1659الخدمة االجتماعةةالكفرةلألعمال الخيريةالشويبمؤسسة محمد سعد 1609

الخدمة االجتماعةةشحات منظمات املجتمع املدني شحات1660الخدمة االجتماعةةبنغازي منظمة سمحة بنغازي 1610

الخدمة االجتماعةةبنغازي منظمة الحركة الوطنةة لألصالح 1661الخدمة االجتماعةةبنغازي منظمة صناع املستقبل 1611

1662الخدمة االجتماعةةبنغازي منظمة فريق العدسة1612
جمعةة ود الصالحين لألعمال الخيرية و االجتماعةة و 

التعلةمةة 
الخدمة االجتماعةةغات

الخدمة االجتماعةةطرابلسمنظمة شجرة النور لألعمال الخيرية و املساعدات 1663الخدمة االجتماعةةاوباري منظمة املجلس األجتماعي ملنطقة أوباري 1613

الخدمة االجتماعةةبنيناجمعةة أعادة األمل لألعمال الخيرية 1664الخدمة االجتماعةةطرابلسنفسةيناملنظمة اللةبةة الدولةة لالخصاصةين االجتماعةين وال1614

الخدمة االجتماعةةالزاويةمنظمة مصلحون لألعمال الخيرية 1665الخدمة االجتماعةةبنغازي منظمة كلنا ألطفالنا عطاء1615

الخدمة االجتماعةةطرابلسالجمعةة اللةبةة للبحث و التطوير 1666الخدمة االجتماعةةبنغازي منظمة مديا أفكار 1616

الخدمة االجتماعةةطرابلسمنظمة أصدقاء الةتةم للعمل االنساني 1667الخدمة االجتماعةةبنغازي جمعةة طةب الرحمن1617

الخدمة االجتماعةةبني ولةدوادي دينار1668الخدمة االجتماعةةطرابلسالجمعةة اللةبةة لالصالح االجتماعي1618

الخدمة االجتماعةةطرابلسجمعةة حكماء قبةلة أوالد مرابط 1669الخدمة االجتماعةةطرابلسمنظمة يد السالم والتعاون لرعاية املسنين وااليتام 1619

الخدمة االجتماعةةطرابلساألقتصاديةاملنظمة اللةبةة لرجال األعمال و التنمةة 1670الخدمة االجتماعةةبنغازي جمعةة األيادي الطةبة لألعمال الخيرية 1620

الخدمة االجتماعةةطرابلسجمعةة الكفةل لألعمال الخيرية 1671الخدمة االجتماعةةبنغازي مؤسسة بصمة خير للتنمةة والتطوير 1621

الخدمة االجتماعةةتاكنساتحاد شباب تاكنس1672الخدمة االجتماعةةطرابلسة تجمع شباب تاورغاء للخدمة االجتماعةة والتنمةة البشري1622

الخدمة االجتماعةةطرابلسطرابلس-تجمع شباب الزنتان 1673الخدمة االجتماعةةطرابلسمؤسسة الخدمة االجتماعةة للتنمةة الشاملة 1623

الخدمة االجتماعةةالبةضاء جسور التواصل لرعاية ذوي االعاقه1674الخدمة االجتماعةةبنغازي منظمة صدي شباب بنغازي الخيرية 1624

الخدمة االجتماعةةاالبرق بذرة خير لألعمال الخيرية1675الخدمة االجتماعةةوادي االجالمجلس اعةان و حكماء بلدية بنت بةة1625

الخدمة االجتماعةةالزنتانالتعاون لإلغاثة1676الخدمة االجتماعةةمصراتةجمعةة شهداء الصابري لألعمال الخيرية1626

الخدمة االجتماعةةطرابلسجمعةة أوراق الخريف للتنمةة البشرية 1677الخدمة االجتماعةةمصراتةجمعةة من أجل لةبةا لفاقدي األطراف وذوي اإلعاقة1627

الخدمة االجتماعةةطرابلسمنظمة املرصد الرياض ي للشفافةة 1678الخدمة االجتماعةةبنغازي منظمة أم النخلة لألعمال الخيرية 1628

الخدمة االجتماعةةطرابلسمنظمة الشباب اللةبي للتنمةة الشاملة 1679الخدمة االجتماعةةبنغازي جمعةة دير الخير لألعمال التطوعةة والخيرية 1629

الخدمة االجتماعةةبنغازي منظمة النجم املحترف1680الخدمة االجتماعةةبنغازي منظمة شاطئ النخةل للتنمةة املستدامة والخدمات العامة  1630

الخدمة االجتماعةةطرابلسجمعةة حضن الوطن لألسكان الصناعي 1681الخدمة االجتماعةةبنغازي اتحاد تجمعات بنغازي األهلةة لألحةاء النازحة1631

الخدمة االجتماعةةمصراتةمنظمة نسائم الرحمة لألعمال الخيرية1682الخدمة االجتماعةةطرابلسمؤسسة مفتاح الخير للتكافل االجتماعي 1632

الخدمة االجتماعةةتازربوجمعةة الجنوب الشرقي الخيرية و التطوعةة 1683الخدمة االجتماعةةاالبرق ةة مؤسسة الوفاق الوطنةة لرعاية املهجرين والجالةات اللةب1633

الخدمة االجتماعةةطرابلسيةمنظمة نجوم املجتمع لألعمال الخير 1684الخدمة االجتماعةةالزنتانمنظمة كفاح للصم ويعاف السمع1634

الخدمة االجتماعةةبنغازي منظمة مسوس للعمل التطوعي1685الخدمة االجتماعةةتوكرةجمعةة بةدك الخير األهلةة الخيرية 1635

الخدمة االجتماعةةبنغازي األنسانةةمنظمة ساهم لألعمال 1686الخدمة االجتماعةةطرابلسمؤسسة الثريا للدعم النفس ي واالجتماعي 1636

الخدمة االجتماعةةاملرج منظمة املروج الخضراء لحماية األراض ي الزراعةة1687الخدمة االجتماعةةشحات شحات_ البركة لألعمال الخيرية 1637

الخدمة االجتماعةةطرابلساملنظمة الوطنةة لدعم وبناء الدولة1688الخدمة االجتماعةةبنغازي نقابة السادة االشراف في لةبةا1638

الخدمة االجتماعةةبنغازي منظمة عمار للتنمةة الشبابةة 1689الخدمة االجتماعةةطرابلسجمعةة الريوان لرعاية االيتام و األعمال الخيرية 1639

الخدمة االجتماعةةدرنةمنتدى رسالة جةل لرعاية الشباب1690الخدمة االجتماعةةالتمةميالصدقة الجارية لألعمال الخيرية1640

الخدمة االجتماعةةدرنةجمعةة فريق افق للتوعةة1691الخدمة االجتماعةةبنغازي منظمة أدعمونا1641

الخدمة االجتماعةةسبهامنظمة انسان لألعمال الخيرية 1692الخدمة االجتماعةةوادي االجال جمعةة اثار دودان لالغاثة واملساعدات1642

الخدمة االجتماعةةبنغازي األتحاد اللةبي ملنظمات ذوي األعاقة1693الخدمة االجتماعةةطرابلسبالخارجاملنظمة الدولةة لحقوق املتضررين والنازحين واملهجرين1643

الخدمة االجتماعةةطرابلسالجمعةة اللةبةة لرعاية مرض ي التصلب اللويحي1694الخدمة االجتماعةةيفرن منظمة بناء لةبةا لالغاثه واملساعدات االنسانةة يفرن 1644

الخدمة االجتماعةةطرابلسجةةاملؤسسة اللةبةة للدراسات واالستشارات االستراتة1695الخدمة االجتماعةةطرابلسمنظمة السالم للتربةة والعون االجتماعي1645

الخدمة االجتماعةةطرابلسمؤسسة ود لكفالة الةتةم1696الخدمة االجتماعةةطرابلسمنظمة شباب درج االجتماعةة1646

الخدمة االجتماعةةطرابلسجمعةة العروبة لكفالة الةتةم واألعمال الخيرية1697الخدمة االجتماعةةالقبةاالمل للدعم والتأهةل والرعاية1647

الخدمة االجتماعةةبنغازي منظمة الشروق لألعمال الخيرية 1698الخدمة االجتماعةةغاتجمعةة لةبةه وابني غريب للعمل االهلي والخيري 1648

الخدمة االجتماعةةدرجمنظمة شباب نقطة للعمل التطوعي واإلنساني1699الخدمة االجتماعةةمصراتةمنظمة زريق للطب النفس ي1649

الخدمة االجتماعةةسبهاالجمعةة الخيرية لشباب الوطن1700الخدمة االجتماعةةطرابلسالنادي امللكي الثقافي االجتماعي 1650
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املجالاملدينةاالسمتاملجالاملدينةاالسمت

الخدمة االجتماعةةطرابلسللصم والبكمغشير منظمة قصر بن 1751الخدمة االجتماعةةسبهامنظمة  العمل الوطني اللةبي 1701

الخدمة االجتماعةةطرابلسالحنونة لألعمال الخيرية أعمةمةجمعةة 1752الخدمة االجتماعةةزلةتن2016.01.07منظمة شهداء وجرحى تفجير زلةتن 1702

الخدمة االجتماعةةطرابلسمؤسسة االمل الطبةة للرعاية النفسةة وعالج االدمان1753الخدمة االجتماعةةطرابلسمنظمة إنهض لنرتقي للتنمةة الشاملة1703

الخدمة االجتماعةةبنغازي منظمة أعمال الخير 1754الخدمة االجتماعةةبنغازي منظمة تواصل للدعم املجتمعي1704

الخدمة االجتماعةةسرتمنظمة موطني االجتماعةة الحقوقةة1755الخدمة االجتماعةةطرابلسمنظمة أكاكوس اللةبةة للثقافة والفنون 1705

 مع الةتةم لألعمال الخيرية1756الخدمة االجتماعةةبنغازي منظمة أبناء لةبةا األوفةاء 1706
ً
الخدمة االجتماعةةطرابلسجمعةة معا

1757الخدمة االجتماعةةبنغازي فزعة بنغازي لألعمال الخيرية 1707
منظمة الشهةد للدفاع عن حقوق االسرى والجرحى 

واملفقودين
الخدمة االجتماعةةرقدالين

الخدمة االجتماعةةنالوتمتظمة السالمة الطفاء الحرائق واالنقاذ بنالوت1758الخدمة االجتماعةةالكفرةمنظمة الوفاء للمتقاعدين بالكفرة1708

الخدمة االجتماعةةبنغازي منظمة السجناء و املفقودين و الشهداء تاروغاء1759الخدمة االجتماعةةبنغازي املنظمة اللةبةة لتنمةة الكوادر األجتماعةة 1709

الخدمة االجتماعةةسبهاجمعةة الصدق لألعمال الخيرية 1760الخدمة االجتماعةةبنغازي منظمة العمل الوطني1710

الخدمة االجتماعةةطرابلسمنظمة الةافع للتنمةة وتطوير قدرات الشباب1761الخدمة االجتماعةةبنغازي املنظمة الوطنةة للتنمةة البشرية 1711

الخدمة االجتماعةةغاتجمعةة ابناء لةبةا لألعمال التطوعةة1762الخدمة االجتماعةةدرنةجمعةة سفةنة النجاه لبناء االنسان1712

الخدمة االجتماعةةسبهاجمعةة شباب وعطاء لألعمال الخيرية1763الخدمة االجتماعةةطرابلسمنظمة صاحبات األعمال اللةبةات1713

الخدمة االجتماعةةصبراتةمنظمة لةبةا وطن وسالم 1764الخدمة االجتماعةةطرابلسجمعةة اللةبين املتزوجين من رومانةات1714

الخدمة االجتماعةةصبراتةجمعةة االهتمام للمتقاعدين صبراتة1765الخدمة االجتماعةةطرابلسمنظمة أهل الخير للدعم اإلنساني1715

الخدمة االجتماعةةسوسةوطن الكرامة1766الخدمة االجتماعةةبنغازي املنظمة اللةبةة لألرشاد والعالج النفس ي1716

الخدمة االجتماعةةطرابلساملنظمة اللةبةة لباحثي العلوم السةاسةة1767الخدمة االجتماعةةبني ولةداملجلس االعلى لشباب 1717

الخدمة االجتماعةةدرنةحمعةة البدر للتوعةة والتثقةف الصحى1768الخدمة االجتماعةةبنغازي منظمة بارقة أمل لذوي األعاقة1718

الخدمة االجتماعةةطرابلسمنظمة الوئام واملودة والرحمة لألعمال الخيرية1769الخدمة االجتماعةةدرنةجمعةة افاق للتنمةة والتطوير 1719

الخدمة االجتماعةةشحات صالح الدين لتصحةح املسار1770الخدمة االجتماعةةطرابلسجمعةة أيادي الرحمة لألرامل واملطلقات1720

الخدمة االجتماعةةطرابلسجمعةة الحرية االسكانةة التطوعةة الخيرية1771الخدمة االجتماعةةبنغازي املنظمة اللةبةة لشؤون ذوي األعاقة1721

الخدمة االجتماعةةطرابلسمنظمة سرت الوطن لإلستقرار والسلم اإلجتماعي1772الخدمة االجتماعةةبنغازي منظمة األكرام ملساعدة أطفال السرطان وذوي األعاقة 1722

الخدمة االجتماعةةبنغازي منظمة البوابة اللةبةة للدعم واالنماء الخيرية1773الخدمة االجتماعةةغاتمنظمة املحبة لحقوق االنسان1723

الخدمة االجتماعةةسيناون منظمة شباب سيناون 1774الخدمة االجتماعةةبنغازي منظمة اإلرادة لتنمةة ذوي اإلعاقة 1724

1775الخدمة االجتماعةةطرابلسمنظمة إنالة للتطوير اإلقتصادي واإلجتماعي1725
الجمعةة اللةبةة ملساندة طالب الطيران اللةبين باململكة

األردنةة الهاشمةة
الخدمة االجتماعةةطرابلس

الخدمة االجتماعةةوادي االجالجمعةة ابناء الوادي للثرات االصةل 1776الخدمة االجتماعةةبنغازي منظمة السبةل لألعمال الخيرية 1726

الخدمة االجتماعةةجنزور منظمة سيبقي وطني لألعمال الخيرية واإلنسانةة1777الخدمة االجتماعةةطرابلساملؤسسة اللةبةة للتضامن االجتماعي واألعمال الخيرية1727

الخدمة االجتماعةةطرابلساملنظمة اللةبةة لبناء لةبةا1778الخدمة االجتماعةةطرابلسمنظمة نماء للتنمةة وريادة األعمال1728

الخدمة االجتماعةةطرابلسمنظمة كن عونا لدعم مرض ي السرطان1779الخدمة االجتماعةةطرابلسمنظمة الترابط االجتماعي لرعاية األيتام1729

1780الخدمة االجتماعةةبنغازي منظمة أتحاد العبي الباركور اللةبي1730
جمعةة الكفةف طرابلس لحماية حقوق ذوي اإلعاقة 

البصرية
الخدمة االجتماعةةطرابلس

1731
الجمعةة اللةبةة للمتضررين املساهمين في املصارف األهلةة 

وشركة االستثمار الوطني
الخدمة االجتماعةةطرابلسمنظمة بوابة التنمةة للدراسات واألبحاث1781الخدمة االجتماعةةطرابلس

الخدمة االجتماعةةالزنتانمنظمة شباب الحرية للتنمةة املجتمعةة1782الخدمة االجتماعةةطرابلسجمعةة قميرة الخيرة1732

الخدمة االجتماعةةطرابلسجمعةة الضمير لرعاية مرض السرطان1783الخدمة االجتماعةةطرابلسجمعةو واو نون لألعمال الخيرية1733

الخدمة االجتماعةةطرابلساملنظمة اللةبةة للعدالة االنتقالةة1784الخدمة االجتماعةةبنغازي منظمة السماح لألعمال الخيرية والحقوقةة 1734

الخدمة االجتماعةةطرابلساملنظمة الوطنةة للشباب اللةبي الحقوقةة 1785الخدمة االجتماعةةطرابلسمنظمة جسر العطاء اإلجتماعةة1735

الخدمة االجتماعةةطرابلسمؤسسة املنارة للحقوق والحريات 1786الخدمة االجتماعةةطرابلسجمعةة أمي لألعمال الخيرية1736

1787الخدمة االجتماعةةالبةضاء املجلس االعلى لقبائل االشراف واملرابطين1737
ة منظمة حماية ألسرة لالستشارات النفسةة واالجتماعة

واالقتصادية
الخدمة االجتماعةةتراغن

الخدمة االجتماعةةسوكنةجمعةة الحمام الجديد للخدمات اإلجتماعةة1788الخدمة االجتماعةةطرابلسجمعةة التيسير لذوي اإلعاقة1738

الخدمة االجتماعةةطرابلسجمعةة فاقين لذوي اإلعاقة1789الخدمة االجتماعةةطرابلسمنظمة االستثمار الدائم لحقوق االنسان1739

الخدمة االجتماعةةبنغازي منتدي بنغازي الثقافي االجتماعي1790الخدمة االجتماعةةدرنةجمعةة احسان للثقافة والتنمةة1740

الخدمة االجتماعةةطرابلسجمعةة رايق لألستشارة النفسةة والسعادة االجتماعةة1791الخدمة االجتماعةةدرنةمنظمة أهالي ونشطاء درنة في طرابلس1741

الخدمة االجتماعةةطرابلسمؤسسة أحباء السالم لنشر السالم1792الخدمة االجتماعةةسرتمنظمة بلسم للدعم النفس ي1742

الخدمة االجتماعةةبنغازي املنطمة اللةبةة لحقوق ذوي االعاقة البصرية1793الخدمة االجتماعةةبنغازي اتحاد النسائي بنغازي ويواحيها 1743

الخدمة االجتماعةةبنغازي مؤسسة بنغازي االمل لألعمال الخيرية1794الخدمة االجتماعةةبنغازي منظمة السالم للتنمةة االجتماعةة واألعمال االنسانةة1744

الخدمة االجتماعةةالجمةلجمعةة الحةاة للتوحةد1795الخدمة االجتماعةةبنغازي األنسانةةاملنظمة اللةبةة لألعمال والخدمات 1745

الخدمة االجتماعةةطرابلسالجمعةة اللةبةة لدعم مرض ى سرطان االطفال1796الخدمة االجتماعةةوادي الشاطيمنظمة تجمع لتقارب الرؤى بين السكان1746

الخدمة االجتماعةةرقصر بن غشيمنظمة ذوي االحتةاجات الخاصة بقصر بن غشير1797الخدمة االجتماعةةغريانجمعةة زهرة الجبل لألعمال الخيرية1747

1798الخدمة االجتماعةةيفرن منظمة أم الجرسان لألعمال الخيرية 1748
منظمة االنامل املضيئة للمراة والطفل الصم ويعاف 

السمع
الخدمة االجتماعةةبنغازي 

الخدمة االجتماعةةطرابلساملنظمة اللةبةة لحماية ودعم حقوق املتعايشين 1799الخدمة االجتماعةةغاتمنظمة ابسغ لرعاية االم والطفل 1749

الخدمة االجتماعةةطرابلسمنظمة أيقونة لدعم الحقوق والحريات1800الخدمة االجتماعةةالبةضاء طريق االبتسامة1750
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املجالاملدينةاالسمتاملجالاملدينةاالسمت

الخدمة االجتماعةةطرابلسمنظمة السالم االخضر للبيئة1851الخدمة االجتماعةةطرابلسمنظمة سةلفةوم للتنمةة الحقوقةة االجتماعةة 1801

الخدمة االجتماعةةطرابلسالجمعةة اللةبةة لدعم ومساندة أسر الشهداء1852الخدمة االجتماعةةصبراتةجمعةة مشاركة للتنمةة واإلبداع 1802

الخدمة االجتماعةةغاتمؤسسة مبادر الريادية االجتماعةة1853الخدمة االجتماعةةطرابلسمنظمة بصمة خير للعمل التطوعي1803

الخدمة االجتماعةةطرابلسالجمعةة اللةبةة للسكيروديرما1854الخدمة االجتماعةةطرابلساملنظمة اللةبةة لتعزيز تكوين مجلس شةوخ اللةبي1804

الخدمة االجتماعةةطرابلسمنظمة منارة بنغازي للتنمةة ولحقوق املهجرين1855الخدمة االجتماعةةبنغازي منظمة بنغازي ألسر شهداء الكرامة الحقوقةة1805

الخدمة االجتماعةةاملرجاملجلس اإلجتماعي األعلي لقبةلة الدرسة1856الخدمة االجتماعةةطرابلسمنظمة األيادي اللةبةة للدعم الصحي والتنمةة املجتمعةة1806

الخدمة االجتماعةةطرابلسمنظمة ابناء البلد للتنمةة الشاملة1857الخدمة االجتماعةةبنغازي منظمة تجمع تاورغاء لألعمال الخيرية1807

الخدمة االجتماعةةطرابلسمنظمة الهيرا لدعم وتطوير املجتمع النسائي1858الخدمة االجتماعةةطرابلسمؤسسة الشقةقة للتواصل االجتماعي1808

الخدمة االجتماعةةطرابلسمؤسسة عمر املختار للدفاع عن الثوابت الوطنةة1859الخدمة االجتماعةةبنغازي منظمة خطوات شباب املستقبل التوعوية1809

الخدمة االجتماعةةطرابلساناملنظمة اللةبةة االفراسةوية للثقافة وتنمةة وحقوق االنس1860الخدمة االجتماعةةطرابلسمنظمة الصحراء اللةبةة للهجرة الغير الشرعةة واإلغاثة1810

الخدمة االجتماعةةطرابلسمنظمة أهل الخير اللةبةة الخيرية1861الخدمة االجتماعةةطرابلسمؤسسة الكفاءة اللةبةة لالستشارات والتنمةة1811

الخدمة االجتماعةةترهونةاملنظمة اللةبةة إلدارة األزمات واملساعدات1862الخدمة االجتماعةةهون حمعةة هةا الجفرة للخدمات اإلجتماعةة1812

الخدمة االجتماعةةطرابلسمنظمة طرابلس املركز للتنمةة املجتمعةة1863الخدمة االجتماعةةطرابلسمؤسسة قطوف دانةة لألعمال الخرية1813

الخدمة االجتماعةةالرابطةمنظمة األمل لإلغاثة والتنمةة1864الخدمة االجتماعةةطرابلسجمعةة رؤساء الجامعات اللةبةة للتعلةم والتنمةة1814

الخدمة االجتماعةةطرابلسمنظمة أهال لإلغاثة1865الخدمة االجتماعةةبنغازي املنظمة اللةبةة لرعاية وحماية حقوق ذوي االعاقة1815

الخدمة االجتماعةةطرابلساملنظمة االهلةة للتنمةة والتطوير سوق الجمعة1866الخدمة االجتماعةةبنغازي منظمة قدامي حكام كرة القدم1816

الخدمة االجتماعةةطرابلسمؤسسة االجتماعةة الجواوبة الفواتير1867الخدمة االجتماعةةبنغازي منظمة ساهم لألعمال الخيرية 1817

الخدمة االجتماعةةطرابلسمنظمة أجدال ملساعدة اطفال السرطان1868الخدمة االجتماعةةمرحباجمعةة مرحبا للخدمة االجتماعةة1818

الخدمة االجتماعةةطرابلسمنظمة تقدم للتنمةة املجتمعةة1869الخدمة االجتماعةةجادومنظمة أدرار للمتظررين في منطقة ورشفانة1819

الخدمة االجتماعةةاوباري مؤسسة فاسانةا للتنمةة 1870الخدمة االجتماعةةطرابلسمؤسسة وطني لةبةا للتنمةة1820

الخدمة االجتماعةةطرابلسمنظمة اللقاء االجتماعي اللةبي1871الخدمة االجتماعةةطرابلسجمعةة مصعب الخير لألعمال الخيرية1821

الخدمة االجتماعةةطرابلسمنظمة خد بةدي لدعم مرض األورام1872الخدمة االجتماعةةطرابلسالجمعةة اللةبةة لالقتصاد الزراعي1822

الخدمة االجتماعةةبوقرينجمعةة تسنةم لألعمال الخيرية1873الخدمة االجتماعةةطرابلسجمعةة فةنا الخير لكفالة الةتةم 1823

الخدمة االجتماعةةمصراتةجمعةة الوسام للصم والبكم1874الخدمة االجتماعةةوادي الشاطيجمعةة فةنا الخير لألعمال الخيرية1824

الخدمة االجتماعةةالرجبانملتقى الجةالنى طريبشان الثقافى1875الخدمة االجتماعةةسبهامنظمة خطى الشباب لألعمال الخيرية وتنمةة املجتمع1825

الخدمة االجتماعةةالزنتانجمعةة الشفاء لالورام واالمرض املزمنة1876الخدمة االجتماعةةطرابلساملنظمة اللةبةة العاملةة للتضامن والتنمةة 1826

الخدمة االجتماعةةبنغازي مؤسسة اليف للخدمات االجتماعةة1877الخدمة االجتماعةةبنغازي منظمة وطن لالعالم والتنمةة1827

الخدمة االجتماعةةبنغازي جمعةة شهداء القلعة لكفالة اسر الشهداء1878الخدمة االجتماعةةأوباري منظمة نساء الطوارق للتوعةة وحقوق االنسان 1828

الخدمة االجتماعةةمصراتةمنظمة رواد النجاح الخيرية االجتماعةة1879الخدمة االجتماعةةطرابلسمنظمة نثير للتنمةة والرعاية واالغاثة1829

الخدمة االجتماعةةبنغازي النقابة العامة للسادة االشراف في لةبةا1880الخدمة االجتماعةةطرابلسمنظمة تكوين للتنمةة االقتصادية واالجتماعةة1830

الخدمة االجتماعةةمصراتةمنظمة فرصة للوظائف الشاغرة1881الخدمة االجتماعةةطرابلسمؤسسة مواطنة للتنمةة الثقافةة1831

الصداقة بين الشعوبطرابلسجمعةة الصداقة اللةبةة الكندية1882الخدمة االجتماعةةطرابلسمنظمة الصفوة لألعمال الخيرية 1832

الصداقة بين الشعوبطرابلسجمعةة فال للصداقة اللةبةة الفرنسةة1883الخدمة االجتماعةةطرابلسمنظمة رجال أعمال طرابلس الخيرية 1833

الصداقة بين الشعوببنغازي املؤسسة اللةبةة اإليطالةة العاملةة للصداقة والتنمةة1884الخدمة االجتماعةةطرابلسمنظمة النخبة الوطنةة للتنمةة االقتصادية واالجتماعةة 1834

الصداقة بين الشعوببنغازي مؤسسة الصداقة اللةبةة القطرية1885الخدمة االجتماعةةتةجيجمعةة التعفف الخيرية1835

الصداقة بين الشعوببنغازي مؤسسة الصداقة اللةبةة التركةة1886الخدمة االجتماعةةهون جمعةة هون لرعاية الطفولة1836

الصداقة بين الشعوببنغازي جمعةة االخوة الفلسطةنةة اللةبةة 1887الخدمة االجتماعةةمصراتةمنظمة شهداء عملةة البنةان املرصوص1837

الصداقة بين الشعوبطرابلسالتونسةة اللةبةةلالخوةنادي الربةع العربي 1888الخدمة االجتماعةةودانجمعةة شباب التغةير الحضاري 1838

الصداقة بين الشعوبطرابلسجمعةة األخوة والصداقة اللةبةة التونسةة 1889الخدمة االجتماعةةالزنتانجمعةة إصرار الخيرية التنموية1839

الصداقة بين الشعوبطرابلسجمعةة الصداقة اللةبةة السلوفاكةة 1890الخدمة االجتماعةةالزنتانجمعةة معا نرتقى الخيرية التطوعةة1840

1891الخدمة االجتماعةةالزنتانمنظمة تنمةة ابداعات الطفل واالرشاد االسرى 1841
املؤسسة اللةبةة االيطالةة العاملةة للصداقة والتنمةة 

وحقوق االنسان 
الصداقة بين الشعوببنغازي 

الصداقة بين الشعوبطرابلسجمعةة املستقبل للصداقة اللةبةة السورية 1892الخدمة االجتماعةةالزنتانمنظمة كفى ملكافحة املخدرات واملؤثراث العقلةة1842

الصداقة بين الشعوببنغازي جمعةة الصداقة اللةبةة الكندية1893الخدمة االجتماعةةاالصابعةجمعةة أخوات الرجال للنهضة1843

الصداقة بين الشعوببنغازي جمعةة الصداقة والتعاون البرازيلةة اللةبةة1894الخدمة االجتماعةةمرحباجمعةة مجلس العائالت مرحبا وادي عتبة1844

الصداقة بين الشعوبدرنةجمعةة الصداقة اللةبةة القطرية 1895الخدمة االجتماعةةرأس النوفمنظمة شجرة للسالم والتنمةة1845

الصداقة بين الشعوبطرابلسالجمعةة اللةبةة الكندية للتعاون 1896الخدمة االجتماعةةسبهاجمعةة مجامع الخير لألعمال الخيرية 1846

الصداقة بين الشعوبطرابلسجمعةة الصداقة اللةبةة اللبنانةة 1897الخدمة االجتماعةةطرابلسمنظمة شمال افريقةا لحقوق االنسان وشؤون الهجرة1847

الصداقة بين الشعوبطرابلسجمعةة االخوة اللةبةة القطرية1898الخدمة االجتماعةةمزدةجمعةة شهداء وجرحى املشاشةة1848

الصداقة بين الشعوبطرابلسجمعةة الصداقة اللةبةة االسبانةة1899الخدمة االجتماعةةطرابلسجمعةة صداقة لألعمال الخيرية1849

الصداقة بين الشعوبطرابلسجمعةة الصداقة اللةبةة البريطانةة 1900الخدمة االجتماعةةطرابلسمنظمة إسوة لالغاثة والرعاية الصحةة1850
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املجالةاملديناالسمتاملجالاملدينةاالسمت

املصالحة الوطنةةاجدابةامجلس الحكماء والشورى اجدابةا1951بالصداقة بين الشعو طرابلسجمعةة الصداقة اللةبةة الفرنسةة 1901

املصالحة الوطنةةبنغازي مجلس الحكماء والشورى بنغازي 1952بالصداقة بين الشعو الكريمةةجمعةة الصداقة اللةبةة الكويتةة1902

املصالحة الوطنةةتازربومجلس الحكماء والشورى تازربو1953بالصداقة بين الشعو طرابلسجمعةة األخوة اللةبةة السورية1903

املصالحة الوطنةةطرابلساملجلس االعلى لطوارق لةبةا1954بالصداقة بين الشعو طرابلسمنظمة الوفاق املغاربي للتعاون والتنمةة1904

املصالحة الوطنةةطرابلسالحمنظمة الشهةد للمصالحة الوطنةة الوطنةة وجمع الس1955بالصداقة بين الشعو طرابلسجمعةة الصداقـــة اللةبةة السويسرية1905

مجلس االصالح والشورى بجبل نفوسة1956بالصداقة بين الشعو مصراتةجمعةة الصداقة اللةبةة البولندية 1906
الجبل 
الغربي 

املصالحة الوطنةة

املصالحة الوطنةةنسمةمجلس الحكماء والشورى واالصالح اوالد ابوسةف1957بالصداقة بين الشعو طرابلسجمعةة الصداقة اللةبةة الصينةة1907

املصالحة الوطنةةطرابلسمجلس الشورى بالغرارت1958بالصداقة بين الشعو طرابلسجمعةة الصداقة اللةبةة املغربةة 1908

1959بالصداقة بين الشعو طرابلسجمعةة الصداقة اللةبةة األمريكةة1909
التجمع الشبابي للمصالحة الوطنةة الوطنةة وحقوق 

االنسان
املصالحة الوطنةةالخمس

املصالحة الوطنةةطرابلسمؤسسة لةبةا للحوار الشاملة 1960بالصداقة بين الشعو طرابلسالجمعةة اللةبةة االمريكةة للتعاون الدولي1910

املصالحة الوطنةةطرابلسمجلس طرابلس للحكماء واملصالحة1961بالصداقة بين الشعو طرابلسرابطة االخوة اللةبةة التونسةة  للتواصل1911

املصالحة الوطنةةطرابلسمجلس اعةان لةبةا للمصالحة الوطنةة 1962بالصداقة بين الشعو طرابلسالجمعةة اللةبةة اللبنانةة للتعاون والتنمةة 1912

املصالحة الوطنةةطرابلسطنةة منظمة كنزا للسلم االجتماعي واملصالحة الوطنةة الو 1963بالصداقة بين الشعو طرابلسجمعةة الصداقة اللةبةة االندونيسةة1913

1964بالصداقة بين الشعو طرابلسمنظمة الصداقة والتعاون اللةبةة االمارتةة 1914
جمعةة رفاق الشهداء لدعم املصالحة الوطنةة واللحمة 

الوطنةة 
املصالحة الوطنةةصبراتة

املصالحة الوطنةةطرابلسمؤسسة مجلس شةوخ لةبةا 1965بالصداقة بين الشعو طرابلسجمعةة الصداقة اللةبةة العمانةة 1915

املصالحة الوطنةةبنغازي املنظمة اللةبةة للحوار واملصالحة1966بالصداقة بين الشعو طرابلسجمعةة الصداقة اللةبةة املصرية 1916

املصالحة الوطنةةسبهاجتمعشبكة الجنوب للمصالحة والوفاق الوطني وتنمةة امل1967بالصداقة بين الشعو طرابلسالجمعةة اللةبةة االملانةة للعالقات االنسانةة 1917

املصالحة الوطنةةطرابلسمنظمة سلم للمصالحة والتنمةة واالغاثة1968بالصداقة بين الشعو طرابلسجمعةة الصداقة اللةبةة الالتةنةة االفريقةة االسةوية1918

املصالحة الوطنةةطرابلسمنظمة السالم األن للمصالحة1969بالصداقة بين الشعو طرابلسجمعةة املغرب العربي للصداقة والتعاون الدولي1919

املصالحة الوطنةةمصراتةمنظمة األشراف اللةبةة للمصالحة واألعمال الخير1970بالصداقة بين الشعو طرابلساملؤسسة اللةبةةااليطالةة للتعاون والتنمةة1920

املصالحة الوطنةةطرابلساملجلس األعلي للمصالحة الوطنةة 1971بالصداقة بين الشعو طرابلسجمعةة الصداقة اللةبةة الرومانةة 1921

املصالحة الوطنةةطرابلساملنظمة اللةبةة للحوار واملصالحة1972بالصداقة بين الشعو طرابلسجمعةة الصداقة اللةبةة البرتغالةة 1922

املصالحة الوطنةةطرابلساملنظمة املغاربةة اللسلم واملصالحة1973املصالحة الوطنةةطرابلسمجموعة الوفاق الوطنةة 1923

املصالحة الوطنةةطرابلساملنظمة اللةبةة للمصالحة والسالم وحقوق االسرة1974املصالحة الوطنةةرأس النوفتجمع شباب رأس النوف1924

1975املصالحة الوطنةةالخمسجمعةة املصالحة الوطنةة والتسامح1925
ة منظمة مستقبل لةبةا الواعد لدعم الشباب واملصالح

الوطنةة
املصالحة الوطنةةمصراتة

املصالحة الوطنةةبنغازي منظمة مةثاق للمصالحة والسلم األهلي1976املصالحة الوطنةةالخمساملؤسسة الوطنةة للمصالحة ورعاية الشباب 1926

املصالحة الوطنةةاملرجاملجلس اإلجتماعي األعلي لقبةلة الدرسة1977املصالحة الوطنةةمصراتةاملنظمة اللةبةة للوحدة الوطنةة1927

املصالحة الوطنةةطرابلسجمعةة نعم لةبةا للمصالحة والتنمةة املجتمعةة1978املصالحة الوطنةةطرابلساملنظمة اللةبةة للوفاق والسالم 1928

املصالحة الوطنةةبنغازى منظمة املفويةة اللةبةة للسالم واملصالحة1979املصالحة الوطنةةطرابلسمنظمة املنتدى اللةبي للسةاسات العامة1929

املصالحة الوطنةةمصراتةمؤسسة تكتل للسالم واملصالحة الوطنةة1980املصالحة الوطنةةطرابلسجمعةة الوفاق واملصالحة الوطنةة الوطنةة 1930

املصالحة الوطنةةالشاطئمنظمة التآخي للسلم واملصالحة1981املصالحة الوطنةةالعجةالتالهةئة االجتماعةة للمصالحة الوطنةة واالصالح1931

املصالحة الوطنةةبنغازي مجلس مشايخ واعةان قبائل مدينة بنغازي 1982املصالحة الوطنةةطرابلسجمعةة الوطن للجمةع للمصالحة الوطنةة الوطنةة 1932

املصالحة الوطنةةتاجوراءةمؤسسة الخير للمصالحة الوطنةة والتنمةة االجتماعة1983املصالحة الوطنةةطرابلسةمنظمة األمن و األمان لتقص ي الحقائق و املصالحة الوطنة1933

املصالحة الوطنةةسبهااملنظمة الوطنةة من أجل املصالحة والسلم االجتماعي1984املصالحة الوطنةةطرابلسالجمعةة اللةبةة للمصالحة الوطنةة واألعمال الخيرية 1934

إزالة األلغامطرابلساملنظمة اللةبةة لنزع وازالة االلغام والتنمةة1985املصالحة الوطنةةطرابلسمجلس حكماء لةبةا1935

إزالة األلغامطرابلسمؤسسة أمان إلزالة االلغام ومخلفات األسلحة1986املصالحة الوطنةةتوكرةمجلس الحكماء والشورى طبرق 1936

إزالة األلغامطرابلسجمعةة الوفاء االجتماعةة إلزالة االلغام  1987املصالحة الوطنةةتوكرةمجلس الحكماء والشورى توكرة1937

إزالة األلغامغريانجمعةة السالمة الزالة االلغام ومخلفات الحرب1988املصالحة الوطنةةطرابلسمجلس حكماء طرابلس 1938

إزالة األلغامطرابلسجمعةة حقول حرة لنزع االلغام ومخلفات الحروب 1989املصالحة الوطنةةاجخرةمجلس الحكماء والشورى أوجلة 1939

إزالة األلغامسرت-فرعجمعةة حقول الحرة لنزع االلغام ومخلفات الحروب1990املصالحة الوطنةةاجخرةمجلس الحكماء والشورى اجخرة1940

إزالة األلغامبنغازي مؤسسة ال لاللغام  ومخلفات الحرب1991املصالحة الوطنةةجالومجلس الحكماء  والشورى جالو1941

إزالة األلغامسبها املنظمة اللةبةة الزالة االلغام1992املصالحة الوطنةةمرادةمجلس الحكماء والشورى مرادة1942

إزالة األلغامالزنتانمنظمة السالم لنزع االلغام واعدام مخلفات الحرب1993املصالحة الوطنةةالقبةمجلس الحكماء والشورى بالقبة1943

إزالة األلغامالزنتانتمهةد لنزع االلغام بالزنتان1994املصالحة الوطنةةالكفرةمجلس الحكماء والشورى بالكفرة 1944

إزالة األلغاممصراتة3Wمنظمة عالم بدون حروب 1995املصالحة الوطنةةاملشاشةةمجلس الحكماء والشورى باملشاشةة1945

إزالة األلغامالزنتانالتواصل لنزع االلغام1996املصالحة الوطنةةطرابلسمن رمضان للعدالة واملصالحة الوطنةة الوطنةة 20جمعةة 1946

إزالة األلغامسبهامنظمة الجنوب اللةبي إلزالة االلغام ومخلفات الحروب1997املصالحة الوطنةةقمةنسمجلس الحكماء والشورى قمةنس1947

إعالمرأس النوفمركز الثقافة وإعالم رأس النوف1998املصالحة الوطنةةطرابلساملنظمة الوطنةة للمصالحة الوطنةة والسلم االجتماعي 1948

إعالمبنغازي مركز يةف الغزال العاملي للدراسات والبحوث إعالمةة1999املصالحة الوطنةةاوباري مجلس الحكماء والشورى اوباري 1949

إعالمجالومؤسسة صوت املستقبل لإلعالم والثقافة واالعالن2000املصالحة الوطنةةبنغازي جمعةة رأب للمصالحة والسلم االهلي 1950
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إعالمطرابلساملركز اللةبي لحرية الصحافة   2051إعالمبنغازي مؤسسة الشبكة اللةبةة لإلعالم2001

إعالممصراتةجمعةة الشاهد اإلعالمةة2052إعالممصراتةاتحاد اإلعالمةين الوطنةين مصراته2002

إعالمطرابلسمنظمة استوديو لةبةا لالعالم2053إعالممصراتةمصراته–مركز الصمود اإلعالمي 2003

إعالماملرج مؤسسة ومضة للعمل إعالمي والصحفي2054إعالمبنغازي جمعةة لةبةا االمل للخطاب إعالمي2004

إعالمطبرق جمعةة سنابل الخير الخيرية 2055إعالماوباري املركز إعالمي أوباري 2005

إعالمطرابلسمؤسسة جسور للتوعةة واالعالم 2056إعالمبنغازي مؤسسة مزايا إعالمةة2006

إعالمطرابلسالجمعةة اللةبةة لهواة الراديو2057إعالمزلةتنجمعةة العالمين زلةتن 2007

إعالمبنغازي منظمة عطةني عقلك2058إعالمطرابلسجمعةة املركز اإلعالمي الحر 2008

إعالمغدامسجمعةة توفريا االعالمةة الخيرية 2059إعالمبنغازي مؤسسة لةبةا وطننا للصحافة وإعالم2009

إعالمطرابلساملؤسسة اللةبةة للصحافة االستقصائةة 2060إعالمبنغازي املركز اللةبي للتوثةق2010

إعالمطرابلسمؤسسة أكاديمةون االعالم2061إعالمبنغازي مؤسسة الحصاد إعالمةة 2011

إعالمطرابلسجمعةة الصحفةين الريايةين املحترفين 2062إعالمبن جوادمؤسسة الخلةج العربي إعالمةة الثقافةة التعلةمة2012

إعالمزوارةمركز زوارة االعالمي2063إعالمصبراتةاملركز اإلعالمي صبراتة  2013

إعالمطرابلسالهادف لالعالممؤسسة النبراس 2064إعالمالخمسمؤسسة أحفاد املختار لالعالم والثقافة  2014

إعالمبنغازي مؤسسة مةدان الشجرة لألنتاج األعالمي2065إعالمبنغازي فبراير17املركز إعالمي لثورة 2015

إعالمبنغازي منظمة مةديا عروس البحر 2066إعالمبنغازي مؤسسة االماكن إعالمةة 2016

إعالمالبةضاء أبريس اللةبةة 2067إعالمجالومؤسسة الدائرة إعالمةة جالو2017

إعالمودانمنظمة طوزة لإلعالم والتراث 2068إعالمالكفرةمؤسسة ثأزر الكفرة إعالمةة2018

إعالميفرن منظمة قوس للتوعةة واإلعالم 2069إعالمزلةتنمؤسسة نور األيمان لالعالم االسالمي2019

إعالمبنغازي Benghazi Film Societyمنظمة بنغازي فةلم 2070إعالمبنغازي جمعةة بنغازي للتصوير الفوتغرافي2020

إعالمطرابلسمؤسسة الجودة الفائقة لألعالم االجتماعي2071إعالمبنغازي مؤسسة بالدي إعالمةة2021

إعالمطرابلسمؤسسة أوج لإلعالم والتنمةة2072إعالمطرابلسمركز لةبةا الوطن لالعالم2022

إعالمطرابلساملنظمة اللةبةة للصحفةين 2073إعالمبنغازي مؤسسة الجوهرة االعالمةة2023

إعالمطرابلسجمعةة الصحفةين املحترفين2074إعالمصرمانائتالف الشباب اإلعالمةين بصرمان 2024

إعالمزوارةتافات الثقافةة واالعالمةة2075إعالممصراتةجمعةة رؤية للتصوير2025

إعالمطرابلسمنظمة جديد لإلعالم الرياض ي2076إعالمطرابلسلالعالم والتنمةة 1جمعةة لةبةا  2026

إعالمطرابلسلألعالم والثقافة  ERANOمنظمة إيراتو 2077إعالممصراتةجمعةة رؤية للتصوير الفوتوغرافي2027

إعالمالخمساملركز اللةبي لإلعالم السةاحي2078إعالمطرابلسفكرة لالعالم والتنمةة البشرية2028

إعالمبنغازي مؤسسة برنةق للصحافة واالعالم2079إعالمطرابلسمؤسسة لةبةا الشاملة لالعالم الحر 2029

إعالمالكفرةاملنظمة اللةبةة ملساعدة مرض ى األورام2080إعالمالخمسمؤسسة الةمامة االعالمةة 2030

إعالمبنغازي منظمة صدي املستقبل االعالمةة2081إعالمصرماناملركز اإلعالمي بصرمان 2031

إعالمسبهامنظمة فزان لةبةا االعالمةة2082إعالمطرابلسمؤسسة االعالم الوطني2032

إعالمبنغازي مؤسسة كادر لإلعالم والثقافة2083إعالمطرابلسمنظمة مةار الخير لألعمال الخيرية واالعالمةة 2033

إعالمسبهامنظمة جرمة لإلعالم والتطوير 2084إعالمطرابلسمؤسسة الجةل الجديد لإلعالم2034

إعالممصراتةمؤسسة بنةان لإلعالم2085إعالمطرابلسالتكثل االعالمي الشبابي الحر2035

إعالممصراتةمنظمة الصحفةين واالعالمةين2086إعالمفرسطاءجمعةة تافسوت اللبيئة  بفرسطاء2036

إعالمبنغازي مؤسسة املستقبل املشرق لالنتاج الفني واالعالمي2087إعالمطرابلسمنظمة صناع الرأي لدعم بناء دولة مدنةة 2037

إعالمسبهامنظمة كلمة للمناظرة واإلعالم2088إعالمطرابلسمركز الرؤيا لإلعالم2038

إعالمغاتمنظمة مهاج السنةلإلذاعة املسموعة2089إعالمطرابلسجمعةة املعهد اللةبي لإلعالم 2039

إعالمبنغازي منظمة اللةبةة لإلعالم وحرية الصحافة2090إعالمطرابلسجمعةة سما لةبةا لإلعالم والثقافة2040

إغاثة و مساعداتبنغازي جمعةة الصداقة اللةبةة2091إعالمبنغازي 2011مؤسسة بنغازي 2041

إغاثة و مساعداتطرابلسمؤسسة طرابلس الخيرية2092إعالمالقطرونمنتدى اإلعالمةين بالقطرون2042

إغاثة و مساعداتطرابلساملنظمة االهلةة الدولةة لإلغاثة 2093إعالمطرابلستجمع الصحافين االمازيغ بلةبةا2043

إغاثة و مساعداتطرابلسائتالف الناشطين لقضايا العمل اإلنساني 2094إعالمطرابلساملنظمة اللةبةة للتصوير 2044

إغاثة و مساعداتبني ولةدجمعةة زاد الخير للمساعدات الطبةة واإلنسانةة 2095إعالمالكفرةمنظمة الكفرة الةوم لإلعالم2045

إغاثة و مساعداتزلةتنجمعةة التراحم الخيرية 2096إعالمبنغازي مؤسسة لةبةا الةوم لإلعالم2046

إغاثة و مساعداتطرابلسجمعةة أيادي الخير لإلغاثة واألعمال الخيرية 2097إعالمغاتلإلعالم والثقافةرابسامجموعة 2047

إغاثة و مساعداتطرابلسة لألعمال اإلغاثالفلسطنةةجمعةة املؤسسة اللةبةة 2098إعالمبنغازي منظمة كنوز السةاحةة2048

إغاثة و مساعداتطرابلسجمعةة االصدقاء الدولةة لألعمال الخيرية واالغاثة2099إعالممصراتةمجموعة الحرية اإلعالمةة2049

إغاثة و مساعداتطرابلسجمعةة الفورات لإلغاثة الخيرية 2100إعالمغاتجمعةة العدسة للتصوير الفوتوغرافي 2050
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إغاثة و مساعداتاملرج رجمؤسسة أبناء لةبةا لألعمال الخيرية وحقوق اإلنسان امل2151إغاثة و مساعداتطرابلساملفويةة اللةبةة لألعمال االنسانةة 2101

إغاثة و مساعداتبنغازي جمعةة السادة األشراف آل البيت الخيرية2152إغاثة و مساعداتبنغازي جمعةة اإلكلةل الخيرية2102

 لالغاثة واملساعدات2153إغاثة و مساعداتطرابلسمؤسسة طرابلس لإلغاثة والثقافة2103
ً
إغاثة و مساعداتطرابلسجمعةة املهجرين قسرا

إغاثة و مساعداتدرنةجمعةة مسجد عمر بن الخطاب الخيرية2154إغاثة و مساعداتطرابلسجمعةة تاج لةبةا لالغاثة 2104

إغاثة و مساعداتبنغازي جمعةة اويا لألعمال الخيرية واالغاثة 2155إغاثة و مساعداتطرابلسمنظمة ملستقبل مشرق 2105

إغاثة و مساعداتبنغازي ةةمجلس هةا لنرتقي اللةبي للثقافة واألعمال اإلنسان2156إغاثة و مساعداتالزاويةجمعةة التحرير لنقل البضائع والنفط ومشتقاته2106

إغاثة و مساعداتبنغازي جمعةة علي بن أبي طالب لألعمال الخيرية والتوعةة2157إغاثة و مساعداتطرابلسجمعةة ألجلك لةبةا لإلغاثة واألعمال الخيرية 2107

إغاثة و مساعداتالزاويةمؤسسة السالم للدعم واالغاثة واألعمال الخيرية 2158إغاثة و مساعداتبنغازي صندوق الدعم واإلغاثة 2108

إغاثة و مساعداتالبةضاء مؤسسة األحبة الخيرية التوعوية2159إغاثة و مساعداتبنغازي مؤسسة ركاز 2109

إغاثة و مساعداتطرابلسمركز أمان لرعاية الالجئين  واملهاجرين2160إغاثة و مساعداتسبها جمعةة احرار لةبةا الخيرية االنسانةة2110

إغاثة و مساعداتصبراتةواألعمال الخيرية لالغاثةمؤسسة بصمات الرحمة 2161إغاثة و مساعداتطرابلسجمعةة طرابلس لألعمال الخيرية 2111

إغاثة و مساعداتالخمسجمعةة اثار لبدة لالغاثة واملساعدات    الخمس2162إغاثة و مساعداتككلةجمعةة جبل الطاحونة الخيرية 2112

إغاثة و مساعداتاوباري منظمة االجةال لالغاثة والتنمةة 2163إغاثة و مساعداتمصراتةاملنظمة اللةبةة الكندية لإلغاثة 2113

إغاثة و مساعداتالبدرانةجمعةة البر والتقوى لالغاثة واملساعدات2164إغاثة و مساعداتمصراتةجمعةة جسر التواصل لدعم املجاهدين 2114

إغاثة و مساعداتبنغازي مؤسسة شباب الخير لألعمال التطوعةة2165إغاثة و مساعداتبنغازي ةاملؤسسة اللةبةة لإلغاثة واملساعدات اإلنسانةة الدولة2115

إغاثة و مساعداتطرابلسمؤسسة وتين لالغاثة وحقوق االنسان2166إغاثة و مساعداتسرتمؤسسة الوسط للتنمةة واألعمال الخيرية2116

إغاثة و مساعداتسبها مؤسسة فزان لالغاثة 2167إغاثة و مساعداتاالبةارجمعةة أحفاد عمر املختار لألعمال الخيرية واإلغاثة األبةار2117

إغاثة و مساعداتبنغازي مؤسسة طريق الهداية لألعمال الخيرية2168إغاثة و مساعداتطرابلسجمعةة الثورة املجةدة لألعمال الخيرية2118

إغاثة و مساعداتطرابلسمؤسسة شباب االسالم لالغاثة والتوعةة 2169إغاثة و مساعداتطرابلسجمعةة الرحمة لألعمال الخيرية واالنسانةة2119

إغاثة و مساعداتطبرق جمعةة أيادي طبرق البةضاء لألعمال الخيرية2170إغاثة و مساعداتطرابلسمؤسسة االصدقاء الدولةة لألعمال الخيرية واالغاثة2120

إغاثة و مساعداتبنغازي جمعةة طلحلة الخيرية التوعوية2171إغاثة و مساعداتطرابلسجمعةة دار الطةب لألعمال الخيرية 2121

إغاثة و مساعداتبنغازي جمعةة مةادين لألعمال الخيرية2172إغاثة و مساعداتبنغازي حربجمعةة البنةان للحماية النفسةة واإلجتماعةة لضحايا ال2122

2123 
ً
إغاثة و مساعداتبنغازي جمعةة رابطة شؤون الالجئين 2173إغاثة و مساعداتطرابلسلألعمال الخيرية واالنسانياثوار جمعةة شكرا

إغاثة و مساعداتاملرج جمعةة أم الغزالن لألعمال الخيرية 2174إغاثة و مساعداتالخمسجمعةة البنةان لألعمال  الخيرية  2124

إغاثة و مساعداتشحات جمعةة شحات لألعمال الخيرية 2175إغاثة و مساعداتالخمسمؤسسة البنةان املرصوص لالغاثة واملساعدات 2125

إغاثة و مساعداتطرابلسجمعةة جسر التواصل لالغاثة 2176إغاثة و مساعداتمسالتةجمعةة السبةل لألعمال الخيرية واالغاثة 2126

إغاثة و مساعداتالكفرةجمعةة عاللي لإلغاثة واملساعدات2177إغاثة و مساعداتبنغازي جمعةة فاطمة الزهراء الخيرية2127

إغاثة و مساعداتصرمانمنظمة املتوسط للهجرة الغير شرعةة واالغاثة 2178إغاثة و مساعداتطرابلسمؤسسة لةبةا الخيرية لالغاثة والتنمةة 2128

إغاثة و مساعداتالزنتانجمعةة نهر العطاء لالغاثة واملساعدات 2179إغاثة و مساعداتطرابلساملنظمة العاملةة للتعاون واالغاثة 2129

إغاثة و مساعداتالبةضاء جمعةة النماء للتنمةة و اإلغاثة النسانةة2180إغاثة و مساعداتطرابلساملجموعة اللةبةة لالغاثة واملساعدات االنسانةة 2130

إغاثة و مساعداتالكفرةجمعةة التاج الخيرية لألغاثة واملساعدات2181إغاثة و مساعداتدرنةجمعةة ابراهةم بوحمرة للعمل الخيري واالنساني2131

إغاثة و مساعداتبنغازي جمعةة االستقالل للعمل التطوعي 2182إغاثة و مساعداتدرنةجمعةة السالمة الخيرية2132

إغاثة و مساعداتطرابلساملؤسسة الخيرية اللةبةة لالغاثة 2183إغاثة و مساعداتبنغازي ائتالف رجال وسةدات األعمال 2133

إغاثة و مساعداتسوسةجمعةة برقه لألعمال الخيرية2184إغاثة و مساعداتبنغازي منظمة موكب النور لألعمال الخيرية2134

إغاثة و مساعداتالكفرةجمعةة باب السالم لألعمال الخيرية2185إغاثة و مساعداتسبها جمعةة شهداء القرية لالغاثة والتنمةة 2135

إغاثة و مساعداتبنغازي تجمع بنغازي الكبري 2186إغاثة و مساعداتبنغازي إنجاز  لألعمال الخيرية2136

إغاثة و مساعداتالبةضاء مؤسسة أمل الخيرية 2187إغاثة و مساعداتطرابلسفريق أي أيد لالغاثة واملساعدات االنسانةة2137

إغاثة و مساعداتالبةضاء الجمعةة اللةبةة ورعاية الجرحي بالبةضاء2188إغاثة و مساعداتغريانمؤسسة غريان االجتماعةة لالغاثة 2138

إغاثة و مساعداتاملرج جمعةة سبارك لألعمال الخيرية2189إغاثة و مساعداتدرنةجمعةة البالغ الخيرية2139

إغاثة و مساعداتالبةضاء مؤسسة على الخير جمعتنا 2190إغاثة و مساعداتبنغازي مؤسسة الراشدة للتنمةة واألعمال الخيرية 2140

إغاثة و مساعداتاملرج مؤسسة بذرة لألعمال الخيرية 2191إغاثة و مساعداتبنغازي الصندوق الخيري اللةبي 2141

إغاثة و مساعداتاملرج لألعمال الخيرية الخوابيمؤسسة 2192إغاثة و مساعداتبنغازي الشبكة اللةبةة لألعمال الخيرية2142

إغاثة و مساعداتزوارةمنظمة إسالمنا لخدمات االغاثة 2193إغاثة و مساعداتشحات جمعةة ام العطاء لألعمال الخيرية2143

إغاثة و مساعداتطرابلسمنظمة رؤيا املستقبل لالغاثة2194إغاثة و مساعداتبنغازي تجمع شباب بنا 2144

إغاثة و مساعداتالبةضاء واألعمال الخيرية لألغاثةجمعةة شباب الكرامة 2195إغاثة و مساعداتقمةنسمؤسسة االثر الطةب الخيرية 2145

إغاثة و مساعداتسوسةسوسه -جمعةة املختار الخيرية 2196إغاثة و مساعداتالعجةالتواألعمال الخيرية لالغاثةخماجمؤسسة الشةخ صالح 2146

إغاثة و مساعداتطرابلسمؤسسة انقاذ الغاثة نازحي بنغازي 2197إغاثة و مساعداتطرابلسمؤسسة تواصو بالبر الغاثة نازحي بنغازي 2147

 للحةاة لألعمال الخيرية2148
ً
إغاثة و مساعداتمصراتةجمعةة الرائد لإلغاثة والتنمةة2198إغاثة و مساعداتاملرج جمعةة معا

إغاثة و مساعداتترهونةواألعمال الخيرية لالغاثةمؤسسة عباد الرحمن 2199إغاثة و مساعداتبنغازي مؤسسة اإليمان لألعمال الخيرية 2149

إغاثة و مساعداتطرابلسمنظمة نور الحةاة لالغاثة واملساعدات االنسانةة 2200إغاثة و مساعداتبنغازي جمعةة ونأكل لألعمال الخيرية 2150
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املجالةاملديناالسمتاملجالاملدينةاالسمت

أعمال خيريةالزاويةجمعةة نبض لةبةا لألعمال الخيرية2251إغاثة و مساعداتبنغازي منظمة مفاتةح الجنة لرعاية الةتةم 2201

أعمال خيريةغريانجمعةة املحاربين القدامى لألعمال الخيرية2252إغاثة و مساعداتبنغازي منظمة شمعة الحةاة 2202

أعمال خيريةطرابلسجمعةة ينابةع الخير 2253إغاثة و مساعداتسبها منظمة املهاجر للتنمةة و رعاية املهاجرين2203

أعمال خيريةطرابلسجمعةة الغد املشرق 2254إغاثة و مساعداتمزدةاملنظمة اللةبةة لالغاثة وحماية املدنةين 2204

أعمال خيريةمصراتةجمعةة وأبشروا لألعمال الخيرية2255إغاثة و مساعداتطرابلسمنظمة إفان لالغاثة 2205

أعمال خيريةمصراتةجمعةة األخوة لألعمال الخيرية2256إغاثة و مساعداتبني ولةدجمعةة البراق2206

أعمال خيريةبنغازي جمعةة القدس لألعمال الخيرية2257إغاثة و مساعداتسبها املنظمة اللةبةة لشؤون الهجرة و الالجئين2207

أعمال خيريةبنغازي مؤسسة وصال الرحمة الخيرية2258إغاثة و مساعداتبنغازي منظمة األمل األغاثة2208

أعمال خيريةبنغازي "مجموعة لةبةا " جمعةة  ائتالف الثورات الثالث 2259إغاثة و مساعداتمصراتةمنظمة النسةم للتنمةة املجتمعةة2209

أعمال خيريةمصراتةجمعةة أمواج قصر أحمد لألعمال الخيرية2260إغاثة و مساعداتسلوق جمعةة أفاق الخير لألعمال الخيرية 2210

أعمال خيريةبنغازي منظمة جسر التواصل لألعمال الخيرية2261إغاثة و مساعداتالكفرةمؤسسة الوادي لألعمال الخيرية 2211

أعمال خيريةبنغازي مؤسسة ساعد الخيرية2262إغاثة و مساعداتسبها جمعةة املفاز لرعاية االيتام و الثقافة و االرشاد االسري 2212

أعمال خيريةبنغازي منظمة العاصمة لألعمال الخيرية والتنمةة البشرية2263إغاثة و مساعداتمصراتةمؤسسة رشد للتنمةة2213

أعمال خيريةبنغازي مؤسسة حالقين بال حدود2264إغاثة و مساعداتمصراتةالجمعةة اللةبةة للعمل الوطني2214

أعمال خيريةبنغازي جمعةة إصالح ذات البين الخيرية2265إغاثة و مساعداتبنغازي منظمة منهم لنا أليهم2215

أعمال خيريةبنغازي ادجمعةة لنحةا من جديد لألعمال الخيرية والتوعةة واالرش2266إغاثة و مساعداتبنغازي منظمة بنغازي الخير  فيها 2216

أعمال خيريةسرتجمعةة االخـــوة لألعمال الخـــيريــــــــة2267إغاثة و مساعداتبراك الشاطئمنظمة هبة الرحمان لالغاثة و املساعدات2217

أعمال خيريةطرابلسالجمعةة الوطنةة لحقوق الشباب اللةبي 2268إغاثة و مساعداتمصراتةمنظمة تال للتنمةة2218

أعمال خيريةمصراتةجمعةة ذات العماد مصراتة  لألعمال الخيرية 2269إغاثة و مساعداتبنغازي منظمة ألمل الواعد لألعمال الخيرية 2219

أعمال خيريةرأس النوفالجمعةة الخيرية لألعمال التطوعةة وملدينة رأس النوف2270إغاثة و مساعداتبنغازي منظمة األيادي الطاهرة2220

أعمال خيريةبنغازي ادواالرشالخيريةوالتوعةةمؤسسة حرائر لةبةا لألعمال 2271إغاثة و مساعداتمصراتةFAIOمنظمة التمويل واإلستثمار 2221

2222
ين الجمعةة اللةبةة لدعم و مساندة الطالب اللةبين الدارس

بالخارج  
أعمال خيريةمصراتةجمعةة الربةع العربي الخيرية2272إغاثة و مساعداتطرابلس

أعمال خيريةبنغازي جمعةة نداء الحق لألعمال الخيرية والتطوعةة2273إغاثة و مساعداتطرابلسالجمعةة اللةبةة لرعاية مرض ي السكر 2223

أعمال خيريةبنغازي جمعةة سلسبةل الخير لألعمال الخيرية2274إغاثة و مساعداتطرابلسمنظمة القدس لالغاثة والتنمةة2224

أعمال خيريةبن جوادجمعةة ايادي الرحمة لألعمال الخيرية2275إغاثة و مساعداتالخمسمنظمة شباب الخمس للتنمةة والتطوير2225

أعمال خيريةبنغازي جمعةة رحماء بال حدود الخيرية العاملةة2276إغاثة و مساعداتالرياينةاينةالريمنظمة املسرة األعمال الخيرية واملساعدات االنسانةة 2226

أعمال خيريةمصراتةجمعةة الظافرة لألعمال الخيرية2277إغاثة و مساعداتبني ولةدمنظمة وادى دينا لألعمال الخيرية2227

أعمال خيريةالبريقةجمعةة املرس ى لألعمال االنسانةة والتنمةة2278إغاثة و مساعداتطرابلسمنظمة راس السهم الدولةة لالغاثة واملساعدات االنسانةة2228

أعمال خيريةبنغازي منظمة هبة الثورة لألعمال الخيرية واالغاثة2279إغاثة و مساعداتطرابلسجمعةة اهالى سرت لالغاثة واملساعدات2229

أعمال خيريةبنغازي جمعةة ابن سينا  لألعمال الخيرية2280إغاثة و مساعداتوادي الشاطيجمعةة قصبة البدور لألعمال الخيرية2230

أعمال خيريةبنغازي االتحاد العام ملنظمات املجتمع املدني2281إغاثة و مساعداتالزاويةمنظمة النصر العاملةة للتنمةة و االغاثة 2231

أعمال خيريةبنغازي مركز االعتصام لألعمال الدعوية والخيرية2282إغاثة و مساعداتوادي االجالجمعةة مد املدد الخيرية2232

أعمال خيريةبنغازي جمعةة دائمة العطاء 2283إغاثة و مساعداتسبهامنظمة التفاني لالغاثة االنسانةة وحقوق االنسان2233

أعمال خيريةبنغازي لألعمال الخيريةابوالبراءجمعةة 2284إغاثة و مساعداتطرابلسمنظمة األيادي السمراء لإلغاثة و املساعدات 2234

أعمال خيريةبنغازي جمعةة آفاق املستقبل لألعمال الخيرية2285إغاثة و مساعداتطرابلسجمعةة سفراء النوايا الحسنة لألغاثة 2235

أعمال خيريةمصراتةجمعةة جنان لألعمال الخيرية2286إغاثة و مساعداتطرابلس منظمة التعاون األجتماعي لدعم األسرة دات األحتةاج الخاص2236

أعمال خيريةمصراتةجمعةة الشهةد أحمد محسن املحجوب لألعمال الخيرية2287إغاثة و مساعداتظاهر الجبلواألعمال االنسانةةلالغاثةطةبة 2237

أعمال خيريةاملايةجمعةة الحةاة لألعمال الخيرية 2288إغاثة و مساعداتمزدةمنظمة اإلغاثة واملساعدات مزدة2238

أعمال خيريةطرابلسجمعةة لةبةا جنتي2289إغاثة و مساعداتاالصابعةمنظمة األصابعة لإلغاثة واملساعدات2239

أعمال خيريةالزاويةجــمـــعــةة الـصحـــــابة الخـــــيرية2290إغاثة و مساعداتالعوينةةمنظمة اإلغاثة واملساعدات العوينةة2240

أعمال خيريةطرابلسمنتدى لةبةا للنهضة والرفاهةة2291إغاثة و مساعداتسبهامنظمة السالم لرعاية املهاجرين 2241

أعمال خيريةطرابلسجمعةة الشبكة البيئة اللةبةة2292إغاثة و مساعداتمصراتةجمعةة املنارة لألغاثة و التنمةة 2242

أعمال خيريةبنغازي جمعةة التآخي لألعمال الخيرية2293إغاثة و مساعداتوادي الشاطيمنظمة دي النورين للبيئة والصحة واألعمال الخيرية2243

أعمال خيريةطرابلسجمعةة اصدقاء الوطن2294إغاثة و مساعداتسبها لألعمال الخيريةمكمداسجمعةة 2244

أعمال خيريةطرابلسجمعةة معا للباحثين عن عمل2295إغاثة و مساعداتالزاويةمؤسسة ساعد لالغاثة والتنمةة2245

أعمال خيريةطرابلسمؤسسة لةبةا االم2296إغاثة و مساعداتسبهامنظمة اصدقاء اللجو2246

أعمال خيريةطرابلسجمعةة القرض الحسن لألعمال الخيرية2297إغاثة و مساعداتبني ولةداملركز الدولى للهجرة والشؤون االنسانةة2247

أعمال خيريةمصراتةجمعةة لةبةا للسكري 2298إغاثة و مساعداتمصراتةجمعةة رابطة أهل الغوطة2248

أعمال خيريةالزاويةلألعمال الخيريةوتزاودجمعةة 2299إغاثة و مساعداتمصراتةاملنظمة الوطنةة لإلغاثة وإدارة األزمات2249

أعمال خيريةبني ولةدتجمع شباب الوطن2300إغاثة و مساعداتمصراتةمنظمة املنارة لدعم نازحين بنغازي 2250
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املجالاملدينةاالسمتاملجالاملدينةاالسمت

أعمال خيريةطرابلسجمعةة جسر األمل 2351أعمال خيريةطرابلسجمعةة لةبةا املستقبل الخيرية للتنمةة الشاملة2301

أعمال خيريةطرابلسجمعةة هدير االستقالل لألعمال الخيرية 2352أعمال خيريةالزاويةائتالف حرائر جدايم2302

أعمال خيريةطرابلسمؤسسة أمصاك لألعمال الخيرية 2353أعمال خيريةطرابلسالتجمع الوطني للشباب اللةبي2303

أعمال خيريةزلطن جمعةة القلوب الرحمة لألعمال الخيرية 2354أعمال خيريةطرابلسجمعةة لةبةا الخير لألعمال االنسانةة والتنمةة2304

أعمال خيريةطرابلسجمعةة الـغد لألعمال الخيرية للمسنين 2355أعمال خيريةطرابلسجمعةة الرسالة الخيرية2305

أعمال خيريةطرابلسجمعةة الوفاء والتواصل اللةبةة التونسةة 2356أعمال خيريةطرابلسمؤسسة موطني الخيرية الثقافةة التوعوية2306

أعمال خيريةبنغازي جمعةة كافل الةتةم الخيرية 2357أعمال خيريةطرابلسالجمعةة اللةبةة لشباب األعمال 2307

أعمال خيريةبنغازي جمعةة الربةع العربي لألعمال الخيرية2358أعمال خيريةطرابلسمنظمة اإلئماءلرعاية الشباب والعمل االجتماعي التطوعي2308

أعمال خيريةبنغازي مؤسسة بنغازي لألعمال الخيرية 2359أعمال خيريةطرابلسجمعةة بذور الخير الخيرية2309

أعمال خيريةبنغازي جمعةة طعم الحرية لألعمال الخيرية واالغاثة2360أعمال خيريةبنغازي مؤسسة اليسر لألعمال الخيرية 2310

أعمال خيريةطرابلسمنظمة نبض الــــوطن للدعم واملساندة الوطنةة 2361أعمال خيريةطرابلسللتنمةة واألعمال الخيرية أالكاكوسجمعةة 2311

أعمال خيريةطرابلسجمعةة حركة أبناء لةبةا 2362أعمال خيريةمصراتةجمعةة جنان لألعمال الخيرية 2312

أعمال خيريةطرابلسجمعةة فاطمة الزهراء لألعمال الخيرية2363أعمال خيريةسرتمؤسسة إيثار للعمل الخيري والتنمةة البشرية 2313

أعمال خيريةطرابلسجمعةة نبض طرابلس الخيرية 2364أعمال خيريةاوباري جمعةة البسمة لألعمال الخيرية 2314

أعمال خيريةطرابلسجمعةة نور الهدي الخيرية 2365أعمال خيريةترهونةجمعةة اليسر لألعمال الخيرية2315

أعمال خيريةطرابلسجمعةة الجسد الواحد لألعمال الخيرية 2366أعمال خيريةبنغازي مؤسسة اليسر لألعمال الخيرية2316

أعمال خيريةطرابلسمؤسسة أللي فبراير الخيرية2367أعمال خيريةطرابلسجمعةة أم القـــــرى 2317

أعمال خيريةطرابلسجمعةة شباب وبنات العاصمة 2368أعمال خيريةطرابلسجمعةة شهداء لةبةا األحرار الخيرية 2318

أعمال خيريةطرابلسجمعةة شهداء الحرية الخيرية 2369أعمال خيريةبنغازي مؤسسة العطاء الدائم لألعمال الخيرية 2319

2320 
ً
أعمال خيريةطرابلسجمعةة بصمات الحرية الخيرية 2370أعمال خيريةطرابلسجمعةة التنادي للعمل التطوعي معا

أعمال خيريةطرابلسجمعةة تريبلوس الخيرية 2371أعمال خيريةطرابلسجمعةة أوفةاء لةبةا لألعمال الخيرية 2321

أعمال خيريةطرابلسجمعةة معا لألفضل الخيرية2372أعمال خيريةطرابلساملجموعة اللةبةة للجودة والتميز 2322

أعمال خيريةطرابلسجمعةة سوق الجمعة الخيرية 2373أعمال خيريةطرابلسجمعةة معا لألعمال الخيرية 2323

أعمال خيريةطرابلسجمعةة السعادة الخيرية2374أعمال خيريةطرابلسجمعةة نجمة وهالل 2324

أعمال خيريةطرابلسجمعةة رقي الحرية الخيرية2375أعمال خيريةالزهراء جمعةة التآخي لألعمال الخيرية 2325

أعمال خيريةطرابلسجمعةة أيادي الخير الخيرية2376أعمال خيريةاالصابعةجمعةة بشائر الخير 2326

أعمال خيريةطرابلسجمعةة سما لةبةا االحرار الخيرية2377أعمال خيريةبني ولةدجمعةة القوارير النسائةة لألعمال التطوعةة والتنموية2327

أعمال خيريةطرابلسجمعةة أيادي املستقبل الخيرية 2378أعمال خيريةطرابلسمنظمة أعمار للتنمةة واالستثمار واألعمال الخيرية 2328

أعمال خيريةطرابلسجمعةة أمل العاصمة الخيرية 2379أعمال خيريةالجمةلجمعةة لةبةا بةتي 2329

أعمال خيريةطرابلسجمعةة زهرات عروس البحر الخيرية2380أعمال خيريةطرابلسجمعةة مةالد جديد للعمل الخيري والتنمةة2330

أعمال خيريةصبراتةجمعةة الهدي الخيرية صبراتة2381أعمال خيريةطرابلسمؤسسة حركة التحرير2331

أعمال خيريةطرابلسجمعةة مالك الخيرية 2382أعمال خيريةطرابلسجمعةة الرحمة الخيرية جنزور 2332

أعمال خيريةطرابلسجمعةة قدح لألعمال الخيرية 2383أعمال خيريةطرابلسجمعةة لةبةا نادت2333

أعمال خيريةطرابلسجمعةة نور االحسان الخيرية 2384أعمال خيريةطرابلسمؤسسة الدعم الوطني االجتماعي 2334

أعمال خيريةطرابلسجمعةة دار السالم الخيرية 2385أعمال خيريةيفرن جمعةة تزغوين 2335

أعمال خيريةسبها جمعةة لةبةا لألعمال الخيرية والتطوعةة 2386أعمال خيريةبنغازي جمعةة الكوثر لألعمال الخيرية2336

أعمال خيريةطرابلسجمعةة بذور اإلحسان لألعمال الخيرية واإلنسانةة 2387أعمال خيريةبنغازي جمعةة لةبةا السالم لألعمال الخيرية والتطوعةة 2337

أعمال خيريةترهونةجمعةة البر واالحسان لألعمال الخيرية  2388أعمال خيريةاملرج جمعةة صوت لةبةا لألعمال الخيرية واملدنةة2338

أعمال خيريةطرابلسجمعةة بنات الوطن الخيرية 2389أعمال خيريةبنغازي جمعةة ال اخاف املوت لألعمال الخيرية2339

أعمال خيريةطرابلسالبةضاء لألعمال الخيرية الةاديجمعةة 2390أعمال خيريةطرابلسجمعةة لن ننساكم 2340

أعمال خيريةصبراتةجمعةة الهدى الخيرية صبراته2391أعمال خيريةطرابلسجمعةة نبض التعاون 2341

أعمال خيريةطرابلسجمعةة الحكمة الخيرية2392أعمال خيريةطرابلسجمعةة التمايز لألعمال الخيرية اإلنسانةة التنموية 2342

أعمال خيريةطرابلسجمعةة وادي الربةع الخيرية2393أعمال خيريةطرابلساتحاد الجمعةات واملنظمات االهلةة الخيرية سوق الجمعة 2343

أعمال خيريةترهونةجمعةة ايادي الخير الخيرية    بترهونه2394أعمال خيريةطرابلسجمعةة جود لتنمةة االجتماعةة 2344

أعمال خيريةبنغازي م لألعمال الخيرية1987فبراير 17جمعةة شهداء 2395أعمال خيريةطرابلسفبراير 17الحركة الوطنةة لرعاية ثورة 2345

أعمال خيريةطرابلسجمعةة القدس لألعمال الخيرية2396أعمال خيريةطرابلسجمعةة املودة والرحمة الخيرية 2346

أعمال خيريةوادي االجال جمعةة التراحم واالنماء االجتماعةة2397أعمال خيريةطرابلسجمعةة إيثار الخيرية 2347

أعمال خيريةطرابلسجمعةة أنا لةبي حر لألعمال الخيرية والتنمةة 2398أعمال خيريةطرابلسجمعةة دروب الجنة 2348

أعمال خيريةطرابلساملنظمة اللةبةة ملقاولي التشةد والبناء 2399أعمال خيريةطرابلسالجمعةة اللةبةة لكفالة الةتةم 2349

خيريةأعمال طرابلسجمعةة أهل الخير لألعمال الخيرية 2400أعمال خيريةطرابلسجمعةة الخير من أجل لةبةا 2350
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أعمال خيريةمصراتةجمعةـــة أبواب الرحمــة لألعمال الخيريـــة2451أعمال خيريةاوباري جمعةة التراحم لألعمال الخيرية االجتماعةة2401

أعمال خيريةسرتجمعةـــة أهل الخير لألعمال الخيريــة والتطوعةة 2452أعمال خيريةطرابلسجمعةة السلف الصالح واسرشهداء الواجب الخيرية2402

أعمال خيريةمصراتةجمعةة القلوب النابضــة لألعمال الخيريــة2453أعمال خيريةطرابلسمؤسسة العصر لبناء وصةانة املساجد واألعمال الخيرية2403

أعمال خيريةطرابلسجمعةـــة معــاذ لألعمال الخيريــــــة 2454أعمال خيريةالجبل الغربي جمعةة حرائر الحرابة الثائرات لألعمال الخيرية2404

أعمال خيريةطرابلسجمعةـــة األلفـــة الخيريــــة2455أعمال خيريةطرابلسجمعةة التعهد2405

أعمال خيريةمصراتةجمعةة أكف الرحمة لألعمال الخيرية 2456أعمال خيريةطرابلسمؤسسة كافل اللةبةة لألعمال الخيرية2406

أعمال خيريةمصراتةفبراير الخيرية17جمعةة  2457أعمال خيريةطرابلسجمعةة سما طرابلس2407

أعمال خيريةطرابلسجمعةة العطاء الخيرية2458أعمال خيريةطرابلسجمعةة االنصار الخيرية 2408

أعمال خيريةمصراتةجمعةة جمع املحبة لألعمال الخيرية2459أعمال خيريةطرابلسجمعةة االيادي الرحةمة الخيرية 2409

أعمال خيريةالخمستجمع ذات النطاقين بالخمس الحرة لألعمال الخيرية2460أعمال خيريةطرابلسجمعةة البيت اللةبي 2410

أعمال خيريةمصراتةالرابطة اللةبةة للجمعةات الخيرية2461أعمال خيريةطرابلسجمعةة حنين لألعمال الخيرية 2411

أعمال خيريةبنغازي ائتالف الجمعةات األهلةة اللةبةة2462أعمال خيريةاجدابةاائتالف منظمات املجتمع املدني ملدينة اجدابةا ويواحيها2412

أعمال خيريةبنغازي منظمة كرييتف اسويشةات انترنا شةونال2463أعمال خيريةطرابلسجمعةة نور الحق2413

أعمال خيريةمصراتةجمعةة الرحمة لألعمال الخيرية2464أعمال خيريةطرابلسجمعةة أبناء لةبةا الخيرية2414

أعمال خيريةمصراتةجمعةة اإلحسان لألعمال الخيرية2465أعمال خيريةطرابلسجمعةة لن ننساكم الخيرية 2415

أعمال خيريةزلةتنلألعمال الخيريةبزلةطنجمعةة سنابل الخير 2466أعمال خيريةطرابلسجمعةـــة هلل أهلـــون 2416

أعمال خيريةالزاويةجمعةة حرائر الزاوية لألعمال الخيرية2467أعمال خيريةالخمسجمعةة الوفاق الخيرية2417

أعمال خيريةطرابلسجمعةة الكتلة لألعمال الخيرية2468أعمال خيريةطرابلسجمعةة عبد السالم املةالدي لألعمال الخيرية2418

أعمال خيريةمصراتةجمعةة دعاء الرحمة الخيرية 2469أعمال خيريةطرابلسمجموعة االخوة الخيرية2419

أعمال خيريةمرزقجمعةة بلسم لةبةا لألعمال الخيرية2470أعمال خيريةالعجةالتجمعةة صدر االسالم للبر واالحسان2420

أعمال خيريةمصراتةجمعةة تواصل الخير لألعمال الخيرية2471أعمال خيريةاجدابةامؤسسة نداء الحق الخيرية الحقوقةة 2421

 من اجل الوطن لألعمال الخيرية2422
ً
أعمال خيريةمصراتةمنظمة األيادي البةضاء للمغتربين لألعمال الخيرية2472أعمال خيريةسبها جمعةة معا

أعمال خيريةمصراتةجمعةة زهرة الصبار لألعمال الخيرية2473أعمال خيريةبنغازي جمعةة ومابدلوا تبديال2423

أعمال خيريةالزاويةجمعةة مالئكة الرحمن لألعمال الخيرية واالنسانةة 2474أعمال خيريةبنغازي واألجتماعةةجمعةة جسور الخير لألعمال الخيرية والثقافةة 2424

أعمال خيريةالقطرونجمعةة وادي الحكمة الخيرية واإلنسانةة 2475أعمال خيريةطرابلسجمعةة االحبة لكفالة الةتةم 2425

أعمال خيريةطرابلسمنظمة صناع لةبةا2476أعمال خيريةطرابلسجمعةة كن فـي عـون أخةك 2426

أعمال خيريةطرابلسفبراير بسوق الجمعة17رابطة أسر شهداء ثورة 2477أعمال خيريةطرابلسجمعةة شــام لألعمال الخيريــة 2427

أعمال خيريةالقلعةلألعمال الخيريةامللةعبجمعةة شهداء 2478أعمال خيريةطرابلسجمعةة جمةـلة لألعمال الخيريـــة 2428

أعمال خيريةطرابلسواألعمال الخيريةلالغاثةجمعةة حاملة املصباح 2479أعمال خيريةيفرن جمعةة آت يفرن الخيريـــة2429

أعمال خيريةطرابلسالجمعةة اللةبةة للمفقودين2480أعمال خيريةبراك الشاطئجمعةة الفقير إلى هللا االجتماعةة الخيرية2430

أعمال خيريةاجدابةااملنظمة الخيرية للعمل التطوعي االجتماعي للتنمةة 2481أعمال خيريةالزنتانجمعةة أسر شهداء مجزرة أبو سلةم2431

أعمال خيريةطرابلسفبراير ملوظفي املصرف الريفي17ائتالف 2482أعمال خيريةزوارةجمعةة مورينا لألعمال الخيريــة 2432

أعمال خيريةاجدابةاجمعةة وتعاونوا لألعمال الخيرية 2483أعمال خيريةزوارةلألعمال الخيريةالقندوز منظمة نجمي 2433

أعمال خيريةطرابلسمؤسسة لةبةا لرعاية شؤون االجانب 2484أعمال خيريةطرابلسجمعةة ملسـة ود ووفــاء الخيريــــة 2434

أعمال خيريةسبها جمعةة النور النسائةة الخيرية2485أعمال خيريةالزاويةجمعةة املستقبل الواعد الخيرية2435

أعمال خيريةزلةتنمؤسسة ظل التين الخيرية2486أعمال خيريةزوارةفبراير17التجمع النسائي لربةع ثورة 2436

2487أعمال خيريةمصراتةجمعةة أمهات الثوار لألعمال الخيرية2437
جمعةة ثوار لةبةاألسر الشهداء واملفقودين وااليرار 

الحربةة 
أعمال خيريةطرابلس

أعمال خيريةطرابلسجمعةة االمل لفاقدي البصر واألعمال الخيرية2488أعمال خيريةطرابلسجمعةة الهمم لألعمال الخيريــة  2438

أعمال خيريةبنغازي مؤسسة نور السالم للصم والبكم الخيرية 2489أعمال خيريةمصراتةجمعةة وابشــروا لألعمال الخيريــــة 2439

أعمال خيريةطبرق جمعةة قدماء البحارة طبرق 2490أعمال خيريةطرابلسجمعةة أويـــــا الخيريـــــة2440

أعمال خيريةطرابلساالورامجمعةة البهجة الخيرية ومساندة االطفال املصابين ب2491أعمال خيريةمصراتةجمعةة متضرري حرب التحرير2441

أعمال خيريةطرابلسمؤسسة نواص ي الخير لألعمال الخيرية 2492أعمال خيريةطرابلسجمعةة الحض على طعام املسكين الخيرية2442

أعمال خيريةمزدةجمعةة أوثق عرى االيمان لألعمال الخيرية 2493أعمال خيريةطرابلساملؤسسة العاملةة ألطفال األرض2443

جمعةة بشرى السائلين لألعمال الخيرية2494أعمال خيريةطرابلسجمعةة تــراب لةبةــا الخيريـــــة 2444
براك 
الشاطئ

أعمال خيرية

أعمال خيريةمصراتةجمعةة خالدبن الولةد الخيرية 2495أعمال خيريةطرابلسألجةالالجمعةة الخيرية لرعاية املسنين واملتقاعدين وترابط ا2445

أعمال خيريةسبها جمعةة الصمود لألعمال الخيرية والتنمةة البشرية 2496أعمال خيريةطرابلسجمعةـــة رفةف النـــور لألعمال الخيريـــة 2446

أعمال خيريةمصراتةجمعةة اجةال التحدي لألعمال الخيرية2497أعمال خيريةطرابلسجمعةـــة زاد لةبةا لألعمال الخيريــــــة2447

أعمال خيريةطرابلسالخير لألعمال الخيريةأمتدادجمعةة 2498أعمال خيريةمصراتةجمعةة أحرار مصراتة الخيرية 2448

أعمال خيريةطرابلساملنظمة اللةبةة لدعم ورعاية اصحاب األعمال الخيرية2499أعمال خيريةطرابلسجمعةـــة الرأفـــة الخيريــــــة 2449

أعمال خيريةمصراتةجمعةة ايادي السالم الخيرية2500أعمال خيريةالزاويةجمعةة فجـــر أساريــا لألعمال الخيريــة2450
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أعمال خيريةاوباري جمعةة الزمردة لألعمال الخيرية والتطوعةة2551أعمال خيريةطرابلسجمعةة أصةل لألعمال الخيرية 2501

أعمال خيريةطرابلسجمعةة لةبةا لنا لألعمال الخيرية 2552أعمال خيريةالزاويةجمعةة شهداء الحرية الخيرية 2502

أعمال خيريةطرابلساملؤسسة اللةبةة للعملةات االنسانةة2553أعمال خيريةطبرق جمعةة مستقبل طبرق الخيرية التطوعةة2503

أعمال خيريةسرتجمعةة الزعفران لألعمال الخيرية 2554أعمال خيريةطرابلسجمعةة الصبر لألعمال الخيرية واالنسانةة2504

أعمال خيريةطرابلسجمعةة أهل الوطن لألعمال الخيرية 2555أعمال خيريةالقلعةجمعةة صفةت لألعمال الخيرية 2505

أعمال خيريةاجدابةاجمعةة لةبةا لألعمال الخيرية2556أعمال خيريةطرابلسجمعةة شهداء اليرموك لرعاية أسر الشهداء واملفقودين2506

أعمال خيريةاجدابةاجمعةة منارة لةبةا الحرة لألعمال الخيرية2557أعمال خيريةبنغازي جمعةة عمر بن عبدالعزيز لألعمال الخيرية2507

أعمال خيريةاجدابةاجمعةة السلسبةل  لألعمال الخيرية2558أعمال خيريةبنغازي جمعةة النوايا الحسنة لألعمال الخيرية2508

أعمال خيريةاجدابةاجمعةة شهداء لةبةا لألعمال االنسانةة 2559أعمال خيريةطرابلسمؤسسة لةبةا لبناء الذات 2509

أعمال خيريةمصراتةجمعةة الريادة لألعمال الخيرية2560أعمال خيريةبراك الشاطئجمعةة أهل الخير لألعمال الخيرية 2510

أعمال خيريةاجدابةالألعمال الخيرية االوجليجمعةة املجاهد صالح 2561أعمال خيريةطرابلسجمعةة سر الحةاة اللةبةة العربةة الدولةة 2511

أعمال خيريةسرتجمعةة التمةيز لألعمال الخيرية 2562أعمال خيريةمصراتةجمعةة أساور الخير لألعمال الخيرية 2512

أعمال خيريةالكفرةجمعةة دار الحكمة لألعمال الخيرية 2563أعمال خيريةجالوجمعةة يع بصمتك الخيرية للثقافة والتنمةة 2513

أعمال خيريةترهونةجمعةة أوفةاء معــــــا الخيرية 2564أعمال خيريةطرابلسجمعة عون لةبةا للعمل التطوعي والخيري 2514

أعمال خيريةسرتجمعةة الوصل لألعمال الخيرية 2565أعمال خيريةطرابلسجمعةة عباد الرحمن لألعمال الخيرية2515

أعمال خيريةطرابلسجمعةة وفاق الرحمة لخدمة بةوت هللا واألعمال الخيرية2566أعمال خيريةالزاويةمنظمة شباب املستقبل العاملةة 2516

أعمال خيريةطرابلسمؤسسة ثـائرات طرابلس للتنمةة2567أعمال خيريةصبراتةجمعةة نور السالم لألعمال الخيرية2517

أعمال خيريةالقربولليةالجمعةة اللةبةة الخيرية الوطنةة للتنمةة البشري2568أعمال خيريةطرابلسمنتدى لةبةا االقتصادي االجتماعي2518

أعمال خيريةغريانجمعةة شهداء القواسم لألعمال الخيرية 2569أعمال خيريةطرابلسلألعمال الخيرية املحجلون جمعةة الغر 2519

أعمال خيريةطرابلسجمعةة التراحم و التواصل الخيرية 2570أعمال خيريةمرزقمؤسسة البر و التقوى املدنةة الخيرية 2520

أعمال خيريةبنغازي فريق احسان لألعمال الخيرية 2571أعمال خيريةطرابلسجمعةة سمراء الساحل لألعمال الخيرية 2521

أعمال خيريةطرابلسجمعةة االماني لألعمال الخيرية 2572أعمال خيريةالقلعةجمعةة القلعة الخيرية 2522

أعمال خيريةبراك الشاطئجمعةة فضائل الرحمن لألعمال الخيرية 2573أعمال خيريةبراك الشاطئجمعةة االحسان لألعمال الخيرية 2523

أعمال خيريةوازن جمعةة وازن صداقة وأخاء2574أعمال خيريةالقبةجمعةة الجسور للخدمات االنسانةة 2524

أعمال خيريةمرزقجمعةة االصالة اللةبةة الخيرية التنموية 2575أعمال خيريةطرابلسمؤسسة الرشاد الخيرية 2525

أعمال خيريةطرابلسجمعةة زاد الخير لألعمال الخيرية واالجتماعةة 2576أعمال خيريةتراغنجمعةة حرائر تراغن الخيرية للبر والتقوى 2526

أعمال خيريةغدامسجمعةة أهل البيت لألعمال الخيرية 2577أعمال خيريةمرزقجمعةة أم الرمال لألعمال الخيرية وحقوق االنسان 2527

أعمال خيريةالكفرةجمعةة بناء الخير لألعمال الخيرية2578أعمال خيريةبني ولةدجمعةة االبرار الخيرية لألعمال التطوعةة والتنموية 2528

أعمال خيريةطرابلسجمعةة دروب الخير لألعمال الخيرية2579أعمال خيريةالعجةالتجمعةة نحن أخوة لألعمال الخيرية2529

أعمال خيريةمرزقجمعةة الرحمة الخيرية لتحفةظ القرأن الكريم2580أعمال خيريةطرابلسجمعةة الوفاء الخيرية لرعاية االيتام واسر الشهداء 2530

أعمال خيريةمرزقجمعةة رواد العصر لألعمال الخيرية 2581أعمال خيريةطرابلسمؤسسة الشهةد علي حسن جابر لألعمال الخيرية 2531

أعمال خيريةسبها جمعةة سندهم لألعمال الخيرية 2582أعمال خيريةمرزقمؤسسة عطاء الخير لألعمال الخيرية 2532

أعمال خيريةطرابلسجمعةة فرسان املحبة لألعمال الخيرية 2583أعمال خيريةطرابلسمركز التوحةد لكفالة االيتام 2533

أعمال خيريةطرابلسجمعةة لةبةا االحرار لألعمال الخيرية 2584أعمال خيريةطرابلسجمعةة حماية الوطن لألعمال الخيرية 2534

أعمال خيريةاجدابةاالصديق لألعمال الخيريةابوبكر جمعةة 2585أعمال خيريةطرابلسجمعةة نادي االتحاد لألعمال الخيرية 2535

أعمال خيريةزلةتنجمعةة الحرة لكفالة الصم ويعاف السمع2586أعمال خيريةطرابلساملجموعة اللةبةة لدعم الثورة السورية2536

أعمال خيريةاجدابةاجمعةة حمائم  السالم لألعمال الخيرية 2587أعمال خيريةاملعمورةجمعةة الشاطئ لألعمال الخيرية 2537

أعمال خيريةاجدابةاباجدابةامؤسسة فاطمة الزهراء لألعمال الخيرية  2588أعمال خيريةالزنتانالجمعةة الخيرية العادة اعمار الجبل الغربي 2538

أعمال خيريةاوباري جمعةة لةبةا بةتنا لألعمال الخيرية 2589أعمال خيريةتمسهلألعمال الخيرية واالنسانةة تمسة-جمعةة ساند 2539

أعمال خيريةوادي االجالجمعةة االصالح لألعمال الخيرية و االجتماعةة2590أعمال خيريةمرزقلألعمال الخيرية اورزنةجمعةة 2540

أعمال خيريةتةجيجمعةة شباب الحرية لالعمار2591أعمال خيريةسبها جمعةة امل الغد لألعمال الخيرية2541

أعمال خيريةسبها جمعةة درع الصحراء لألعمال الخيرية2592أعمال خيريةسبها لألعمال الخيرية ورعاية االيتامالتحزن جمعةة 2542

أعمال خيريةسبها جمعةة القبس لألعمال الخيرية وحقوق االنسان2593أعمال خيريةسبها جمعةة التعايش الخيرية 2543

أعمال خيريةمصراتةجمعةة نور الهدى لرعاية األيتام2594أعمال خيريةبراك الشاطئجمعةة أقرا النسائةة لألعمال الخيرية 2544

أعمال خيريةسرتلألعمال الخيرية والتنمةة البشرية مكمداسجمعةة 2595أعمال خيريةطرابلسجمعةة الرحمة للتضامن االجتماعي الخيرية 2545

أعمال خيريةطرابلسجمعةة ايادي العون اللةبةة لألعمال الخيرية 2596أعمال خيريةطرابلسة جمعةة أنين الحرية الخيرية لرعاية ذوي االحتةاجات الخاص2546

أعمال خيريةطرابلساملركز اللةبي لذوي االحتةاجات الخاصة الخيرية 2597أعمال خيريةزلةتنجمعةة التأخي والترابط الخيرية 2547

أعمال خيريةطرابلسلألعمال الخيريةتماجقجمعةة الطوارق 2598أعمال خيريةصبراتةجمعةة رياض الصالحين لألعمال الخيرية 2548

أعمال خيريةطرابلسالحةةجمعةة الشةخ محمد البشتي الخيرية االجتماعةة االص2599أعمال خيريةالزاويةجمعةة الضةاء النسائةة الخيرية 2549

أعمال خيريةطرابلسجمعةة دار الخير لألعمال الخيرية 2600أعمال خيريةطرابلسمؤسسة التضامن اللةبةة للمساعدات االنسانةة 2550

ةة
ةب

الل
ي 

دن
امل

ع 
تم

ج
امل

ت 
ما

ظ
من

ل 
لة

د
  

نو
ما

معو
د ل



املجالاملدينةاالسمتاملجالاملدينةاالسمت

أعمال خيريةاجدابةامؤسسة جسر التواصل الخيرية 2651أعمال خيريةطرابلسجمعةة غنى الوطن لألعمال الخيرية 2601

أعمال خيريةتازربولألعمال الخيرية تازربو جمعةة 2652أعمال خيريةطرابلسجمعةة قبس االحسان لألعمال الخيرية2602

جمعةة تنمةة بالدي لألعمال الخيرية 2653أعمال خيريةالزاويةجمعةة ينابةع الجبل لألعمال الخيرية والتنمةة 2603
الجبل 
الغربي 

أعمال خيرية

أعمال خيريةطرابلسجمعةة بلخير زاد الخير  لألعمال الخيرية2654أعمال خيريةطرابلسجمعةة عمار لألعمال االنسانةة 2604

أعمال خيريةيفرن لألعمال الخيرية والتنمةة تاغمةجمعةة 2655أعمال خيريةمزدةجمعةة املسامح كريم لألعمال الخيرية 2605

أعمال خيريةاجدابةاجمعةة سةول الخير لألعمال الخيرية2656أعمال خيريةسبها جمعةة قدامي الريايين للعمل الخيري   بسبها2606

أعمال خيريةاجدابةاجمعةة الهمة لألعمال الخيرية 2657أعمال خيريةبراك الشاطئجمعةة البناء والنماء للعمل الوطني واالهلي الخيرية 2607

أعمال خيريةاجدابةاجمعةة االيادي املعطاء لألعمال الخيرية 2658أعمال خيريةسرتجمعةة القلوب الرحةمة لألعمال الخيرية والخدمة االجتماعةة 2608

أعمال خيريةطرابلسجمعةة صرخة الجنوب لألعمال الخيرية 2659أعمال خيريةسرتجمعةة التعاون لألعمال الخيرية   سرت2609

أعمال خيريةسبها جمعةة بشائر الخير الخيرية التطوعةة 2660أعمال خيريةطرابلسجمعةة نسائم الخير لألعمال الخيرية 2610

أعمال خيريةطرابلسجمعةة التعاون لألعمال الخيرية     بدرج2661أعمال خيريةنالوتجمعةة الوفاء لدم الشهداء  للبر واالحسان 2611

أعمال خيريةسبها جمعةة نور الهدى لألعمال الحرفةة الخيرية 2662أعمال خيريةمصراتةجمعةة سارعوا لألعمال الخيرية2612

أعمال خيريةطرابلسجمعةة جناح الرحمة الخيرية 2663أعمال خيريةسبها جمعةة الغد املشرق لألعمال الخيرية وتنمةة املجتمع 2613

أعمال خيريةالخمسجمعةة البةلسان التطوعةة الخيرية 2664أعمال خيريةدرنةتجمع خوال الشايب2614

أعمال خيريةمزدةجمعةة القطوف الدانةة الخيرية 2665أعمال خيريةبنغازي مؤسسة ابناء بنغازي لألعمال الخيرية2615

أعمال خيريةمصراتةجمعةة الفردوس لألعمال الخيرية2666أعمال خيريةمصراتةجمعةة طةبة لألعمال الخيرية2616

أعمال خيريةمصراتةجمعةة الكوثر لألعمال الخيرية2667أعمال خيريةصرمانجمعةة بير حاء لألعمال الخيرية والتنموية 2617

أعمال خيريةغريانملتقى التضامن لألعمال الخيرية2668أعمال خيريةمسالتةجمعةة االحسان لرعاية االيتام واألعمال الخيرية2618

أعمال خيريةبنغازي مؤسسة احب لألعمال الخيرية2669أعمال خيريةطرابلسجمعةة ايديكم معنا الخيرية 2619

أعمال خيريةالجمةلجمعةة أهل الـــــود لألعمال الخيرية والحقوقةة 2670أعمال خيريةطرابلسمؤسسة سما الشام الخيرية وتنمةة املوراد البشرية2620

أعمال خيريةسبها جمعةة دروب العلم وااليمان لألعمال الخيرية2671أعمال خيريةبنغازي جمعةة التقوي لألعمال الخيرية2621

أعمال خيريةطرابلسمؤسسة قدوتي لألعمال الخيرية2672أعمال خيريةطرابلسمؤسسة االنتماء الوطني األعمال الخيرية واالنسانةة2622

أعمال خيريةاجدابةامؤسسة روافد الخير لألعمال الخيرية  اجدابةا2673أعمال خيريةاجدابةاجمعةة الفرقان لألعمال الخيرية 2623

أعمال خيريةاجدابةاجمعةة باب الخير لألعمال الخيرية 2674أعمال خيريةالزاويةمؤسسة الحسن لألعمال الخيرية والتنمةة 2624

أعمال خيريةاجدابةافبراير لألعمال الخيرية 17جمعةة انتصار ثورة 2675أعمال خيريةالرحةباتجمعةة جبل نفوسة لألعمال الخيرية والخدمة االجتماعةة 2625

أعمال خيريةطرابلسمنظمة امةال من االبتسامات لألعمال الخيرية 2676أعمال خيريةوادي االجاللألعمال الخيرية الفخفاخةجمعةة 2626

أعمال خيريةالزاويةمؤسسة من يرحمني لألعمال الخيرية 2677أعمال خيريةغريانجمعةة االمهات الخالدات لألعمال الخيرية 2627

أعمال خيريةسبها جمعةة البيت االصةل لألعمال الخيرية 2678أعمال خيريةغدامسلألعمال الخيرية عديمسجمعةة 2628

أعمال خيريةطرابلسلألعمال الخيرية بالحدودجمعةة أوفةاء لةبةا االم 2679أعمال خيريةاوباري جمعةة الريان لألعمال الخيرية2629

أعمال خيريةبنغازي جمعةة همة شباب لألعمال الخيرية التطوعةة والتوعوية2680أعمال خيريةاوباري جمعةة أوباري القديمة 2630

أعمال خيريةاملرج جمعةة امواج الخير لألعمال الخيرية املرج2681أعمال خيريةمرزقجمعةة الرحةق املختوم لألعمال الخيرية 2631

أعمال خيريةاجدابةاجمعةة الشبان االحرار لألعمال الخيرية 2682أعمال خيريةسبها جمعةة انسام الحرية الخيرية 2632

أعمال خيريةبنغازي فبراير17جمعةة انتفاية 2683أعمال خيريةطرابلسمؤسسة السنابل الذهبةة وتنمةة املوارد2633

أعمال خيريةالبةضاء جمعةة افنان لألعمال الخيرية2684أعمال خيريةوادي االجالجمعةة االحسان لألعمال الخيرية 2634

أعمال خيريةسبها جمعةة التسامح لألعمال الخيرية 2685أعمال خيريةتازربوجمعةة أصدقاء االرض لألعمال الخيرية 2635

2686أعمال خيريةسبها الجمعةة الوطنةة للتنمةة املستدامة2636
الفتاح يونس لألعمال الخيرية الشهةدعبدجمعةة 

واالنسانةة 
أعمال خيريةاجدابةا

أعمال خيريةمصراتةجمعةة لةبةا لألعمال الخيرية2687أعمال خيريةتازربولألعمال الخيريةتازربو منتدى شباب 2637

أعمال خيريةصبراتةجمعةة املحسنين لألعمال الخيرية2688أعمال خيريةطرابلسلألعمال الخيرية طمزينجمعةة 2638

أعمال خيريةاجدابةامؤسسة لةبةا العطاء لألعمال الخيرية 2689أعمال خيريةطرابلسجمعةة سارعوا الخيرية التنموية 2639

أعمال خيريةطرابلسجمعةة مد يد الرحمة لألعمال الخيرية2690أعمال خيريةسبها جمعةة أحرار القلعة الخيرية 2640

أعمال خيريةسبها جمعةة ركاز لألعمال الخيرية 2691أعمال خيريةبنغازي جمعةة ريحانة الشهداء لألعمال الخيرية 2641

أعمال خيريةطرابلسمؤسسة شباب الوطن  للعمل التطوعي2692أعمال خيريةطرابلسجمعةة الوفاء للشهداء الخيرية 2642

أعمال خيريةالزاويةمؤسسة الشةخ الطاهر الزاوي الخيرية 2693أعمال خيريةسرتمؤسسة سرت لألعمال الخيرية والتنمةة البشرية2643

أعمال خيريةالزاويةالجمعةة التوافقةة لألعمال الخيرية  2694أعمال خيريةسرتجمعةة الهداية لألعمال الخيرية 2644

أعمال خيريةالزاويةمؤسسة مةدان الزاوية لألعمال الخيرية2695أعمال خيريةرقدالينجمعةة املهندسين الشباب لألعمال الخيرية 2645

أعمال خيريةيفرن جمعةة الغةث النافع الخيرية   بتاغمة 2696أعمال خيريةبئر الغنمجمعةة بئر الغنم لألعمال الخيرية والتنمةة 2646

أعمال خيريةبراك الشاطئمؤسسة جود الخير لألعمال الخيرية 2697أعمال خيريةسبها جمعةة الرحمة والتسامح لألعمال الخيرية و االجتماعةة2647

أعمال خيريةالزنتانجمعةة الكوثر لألعمال الخيرية   2698أعمال خيريةسبها جمعةة وماتقدموا الخيرية الثقافةة 2648

أعمال خيريةبنغازي مؤسسة املجد لألعمال الخيرية 2699أعمال خيريةنالوتجمعةة ويغو لألعمال الخيرية 2649

أعمال خيريةمرادةجمعةة مرادة لألعمال الخيرية 2700أعمال خيريةطرابلسجمعةة الحرابة لألعمال الخيرية 2650
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أعمال خيريةترهونةمؤسسة االوفةاء للشهداء لألعمال الخيرية2751أعمال خيريةبراك الشاطئمؤسسة الشرق لرعاية وتعلةم واملكفوفين2701

أعمال خيريةسبها منظمة يع بصمتك لألعمال الخيرية والدعوية2752أعمال خيريةطبرق الجمعةة الخيرية السودانةة2702

أعمال خيريةمصراتةجمعةة النعةم لألعمال الخيرية2753أعمال خيريةسرتمؤسسة لةبةا الخير لألعمال الخيرية واالنسانةة2703

أعمال خيريةالجفرةجمعةة وسارعوا لألعمال الخيرية 2754أعمال خيريةالزنتانمؤسسة أبواب الخير املفتوحة2704

أعمال خيريةالزاويةلألعمال الخيرية الخدراوي مؤسسة الشةخ احمد 2755أعمال خيريةاوباري ائتالف شباب توماست الخيرية االمة2705

أعمال خيريةسرتجمعةة بشائر الخير النسائةة الخيرية التطوعةة2756أعمال خيريةاوباري جمعةة الةقين الخيرية للثقافة والتنمةة البشرية2706

أعمال خيريةطرابلسجمعةة ذرة الوطن لألعمال الخيرية واالنسانةة 2757أعمال خيريةطرابلسالبعثة اللةبةة لألعمال االنسانةة 2707

أعمال خيريةطرابلسجمعةة الطريق الى الجنة لألعمال الخيرية 2758أعمال خيريةمرزقجمعةة سدرة املنتهى لألعمال الخيرية 2708

أعمال خيريةزلةتنزلةتنواإلجتماعةةمؤسسة املواساة لألعمال الخيرية 2759أعمال خيريةطرابلسمؤسسة رواس ي الخير لألعمال الخيرية واالغاثة2709

أعمال خيريةطرابلسجمعةة التسامح الخيرية 2760أعمال خيريةغدامسجمعةة البركة لألعمال الخيرية 2710

أعمال خيريةبراك الشاطئبالشاطيجمعةة التقوى لألعمال الخيرية     2761أعمال خيريةالحطةةلألعمال الخيرية أمزاغنجمعةة 2711

أعمال خيريةطرابلسلألعمال الخيرية الهنشير جمعةة شهداء شط 2762أعمال خيريةطرابلسجمعةة بشائر لألعمال الخيرية 2712

أعمال خيريةطرابلسجمعةة سند االسالم لألعمال الخيرية 2763أعمال خيريةاوباري جمعةة أهل الترابط لألعمال الخيرية االجتماعةة 2713

أعمال خيريةبنغازي لألعمال الخيريةبرنةتش يمؤسسة 2764أعمال خيريةاوباري جمعةة الوفاء لألعمال الخيرية 2714

أعمال خيريةطرابلسجمعةة أصدقاء الطفولة لألعمال الخيرية 2765أعمال خيريةالخمسجمعةة ابتسامة يتةم لألعمال الخيرية 2715

أعمال خيريةغاتجمعةة بنات الصحراء لألعمال الخيرية والثرات2766أعمال خيريةالرقةبةجمعةة الرقةبة لألعمال الخيرية2716

أعمال خيريةغدامسجمعةة توهار انسغالك الخيرية 2767أعمال خيريةالرقةبةجمعةة الدعاء لألعمال الخيرية 2717

أعمال خيريةنالوتجمعةة الحسةان للعمل التطوعي 2768أعمال خيريةاملعمورةجمعةة املستقبل املشرق لألعمال الخيرية 2718

أعمال خيريةطرابلسجمعةة لةبةا لألعمال االنسانةة 2769أعمال خيريةسبها جمعةة بيت الخير لألعمال الخيرية 2719

أعمال خيريةالرقةبةجمعةة السنبلة الذهبةة لألعمال الخيرية2770أعمال خيريةسبها جمعةة حسن الجوار للعمل الخيري 2720

أعمال خيريةطرابلسجمعةة املنارة لألعمال الخيرية التربةة و تعلةم 2771أعمال خيريةمزدةمؤسسة مزدة للتواصل واألعمال الخيرية 2721

أعمال خيريةطرابلسجمعةة بشرة خير لألعمال الخيرية 2772أعمال خيريةالقطرونجمعةة أمل للتغةير واألعمال الخيرية 2722

أعمال خيريةالرياينةجمعةة البسمة االجتماعةة لألعمال الخيرية ورعاية االيتام2773أعمال خيريةسبها جمعةة بشائر الفجر لألعمال الخيرية 2723

أعمال خيريةطرابلسجمعةة الطةبون والطةبات لألعمال الخيرية 2774أعمال خيريةطرابلسمنظمة بالدي للبر واملساعدات االنسانةة 2724

أعمال خيريةمصراتةجمعةة بنات لةبةا الخيرية2775أعمال خيريةطرابلسلألعمال الخيرية الدريبيجمعةة أحرار 2725

أعمال خيريةغدامسلألعمال الخيرية فأستبقواجمعةة 2776أعمال خيريةبنغازي جمعةة الجةل الجديد الخيرية2726

أعمال خيريةسبها جمعةة فضائل القةم لألعمال الخيرية والتطوعةة 2777أعمال خيريةطرابلسجمعةة املعالي لألعمال الخيرية والدعوية 2727

أعمال خيريةطرابلساملنظمة االجتماعةة اللةبةة لألعمال الخيرية بأفريقةا 2778أعمال خيريةطرابلسمؤسسة الناصح لألعمال الخيرية 2728

أعمال خيريةطرابلسفبراير  بطرابلس17اتحاد اسر شهداء ثورة 2779أعمال خيريةسبها جمعةة شباب الجديد للعمل التطوعي2729

أعمال خيريةبراك الشاطئجمعةة وفاء لةبةا لألعمال الخيرية ورعاية االطفال2780أعمال خيريةترهونةفبراير  ترهونه17رابطة اسر شهداء ومفقودي ثورة 2730

أعمال خيريةبراك الشاطئجمعةة طةبة لألعمال الخيرية 2781أعمال خيريةمزدةجمعةة فلنكن أخوة لألعمال الخيرية 2731

أعمال خيريةطرابلسجمعةة الحةاة االفضل لألعمال الخيرية 2782أعمال خيريةمسالتةجمعةة الروح والريحان لألعمال الخيرية 2732

أعمال خيريةطرابلسمنتدى طرابلس االصالة 2783أعمال خيريةمصراتةجمعةة أحباب الرحمن الخيرية2733

أعمال خيريةطرابلسمؤسسة عين الةقةين الخيرية لكافل الةتةم 2784أعمال خيريةمسالتةجمعةة الرحمة واالخاء  لألعمال الخيرية 2734

أعمال خيريةبراك الشاطئجمعةة شهداء الواجب الخيرية 2785أعمال خيريةبراك الشاطئجمعةة بلد الطةوب لألعمال الخيرية 2735

أعمال خيريةطرابلسمؤسسة الشةخ محمد املدني الخيرية 2786أعمال خيريةطرابلسجمعةة جبر الخواطر لألعمال الخيرية 2736

أعمال خيريةمرزقمؤسسة مرزق لألعمال الخيرية 2787أعمال خيريةجادولألعمال الخيرية تميزغورةإخافورنمؤسسة 2737

أعمال خيريةمصراتةجمعةة أبشر لألعمال الخيرية2788أعمال خيريةطرابلسمنظمة يد بةد لالمهات  الخيرية2738

أعمال خيريةتةجيجمعةة الديار العامرة لألعمال الخيرية     2789أعمال خيريةطرابلسجــمـــعــةة نــانــا زورغ االنــسانةة 2739

أعمال خيريةطرابلسمنظمة املسيرة للتضامن واألعمال الخيرية 2790أعمال خيريةزلطن جمعةة زلطن الخيرية 2740

أعمال خيريةالبةضاء رابطة ثوار االنتفايه2791أعمال خيريةمصراتةحركة صناع الحةاة2741

أعمال خيريةمصراتةلألعمال الخيريةأبوقرينجمعةة 2792أعمال خيريةطرابلسجمعةة طرابلس الخير  الخيرية 2742

أعمال خيريةغريانجمعةة نبراس الخير لألعمال الخيرية 2793أعمال خيريةطرابلسجمعةة املواساة لألعمال الخيرية 2743

أعمال خيريةسبها جمعةة العال لألعمال الخيرية 2794أعمال خيريةمصراتةجمعةة عطاء بال جدود لألعمال الخيرية2744

أعمال خيريةبنغازي منظمة ألجلك ينغازي أبادر2795أعمال خيريةجادوجمعةة زعةمة الباروني لألعمال الخيرية 2745

أعمال خيريةطرابلسجمعةة رباط املحبة الخيرية 2796أعمال خيريةالكفرةجمعةة حدائق االمل الخيرية 2746

أعمال خيريةسرتجمعةة أرض الصمود لألعمال التطوعةة والخيرية2797أعمال خيريةالجبل الغربيجمعةة نسةم الحرية لألعمال الخيرية 2747

أعمال خيريةبنغازي جمعةة نداء املستغةث لألعمال الخيرية2798أعمال خيريةطرابلسعلى الخير لألعمال الخيرية ملتمينمؤسسة 2748

أعمال خيريةطرابلسجمعةة الجوهرة الفريدة لألعمال الخيرية 2799أعمال خيريةطرابلسجمعةة حرة لةبةا للدعم االنساني 2749

أعمال خيريةطرابلسفريق خطوة إلى الجنان للعمل الخيري والتطوعي 2800أعمال خيريةطرابلسجمعةة املتميزة لألعمال الخيرية 2750
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أعمال خيريةطرابلسمؤسسة خيرنا منا فةنا لألعمال الخيرية 2851أعمال خيريةطرابلسمركز احسان لإلغاثة واملساعدات اإلنسانةة 2801

أعمال خيريةطرابلسجمعةة البشرى الخيرية لرعاية االيتام2852أعمال خيريةمصراتةجمعةة النصةحة لألعمال الخيرية2802

أعمال خيريةالعزيزيةجمعةة ملسة خير لألعمال الخيرية 2853أعمال خيريةطرابلسجمعةة العفاف الخيرية2803

أعمال خيريةطرابلسمنظمة ابناء الصحراء لألعمال الخيرية 2854أعمال خيريةالزاويةجمعةة أشقاء بال حدود لألعمال االنسانةة 2804

أعمال خيريةالعزيزيةجمعةة جنان الخير لألعمال الخيرية 2855أعمال خيريةطرابلسجمعةة طريق النور الخيرية 2805

أعمال خيريةالزاويةجمعةة ابطال تحرير لةبةا لفاقدي االطراف 2856أعمال خيريةودانيا بالدي لألعمال الخيرية الجلكمنظمة 2806

أعمال خيريةالزاويةمنظمة طوق الةاسمين لدوي االعاقة 2857أعمال خيريةطرابلسيرية جمعةة انصار الخير لخدمة بةوت هللا للدعوة واألعمال الخ2807

أعمال خيريةالخمسمؤسسة نوارس لةبةا لألعمال الخيرية 2858أعمال خيريةطرابلسمؤسسة االرزاق تساق لألعمال الخيرية 2808

أعمال خيريةوازن لألعمال الخيرية نفزواةجمعةة 2859أعمال خيريةالبةضاء جمعةة وده لألعمال الخيرية2809

أعمال خيريةطرابلسجمعةة عطاء لألعمال الخيرية2860أعمال خيريةمصراتةجمعةة وبشر الصابرين2810

أعمال خيريةطرابلسجمعةة القرض الحسن لألعمال الخيرية2861أعمال خيريةغاتجمعةة الفوز العظةم لألعمال الخيرية واالنسانةة 2811

أعمال خيريةبنغازي منظمة الرحمة بةننا لألعمال الخيرية 2862أعمال خيريةمصراتةجمعةة الشهةد حسام لألعمال الخيرية2812

2813
منظمة الحةاة لتقديم أعمال اإلغاثة واملساعدة الطبةة في 

املؤسسات الصحةة العاملةة
أعمال خيريةطرابلسلألعمال الخيرية املكةمنجمعةة 2863أعمال خيريةمصراتة

أعمال خيريةسبهاجمعةة شباب غدوة لألعمال الخيرية2864أعمال خيريةطرابلسجمعةة املعاهد لألعمال الخيرية 2814

أعمال خيريةبني ولةدجمعةة السالم بني ولةد لألعمال الخيرية 2865أعمال خيريةمصراتةجمعةة تجمع الشهةد حسام الخيري 2815

أعمال خيريةطرابلسجمعةة الصدقة الجارية لألعمال الخيرية 2866أعمال خيريةالزاويةمنظمة أمل املستقبل ملتالزمة دووان 2816

أعمال خيريةالنواقةةجمعةة السهول لألعمال الخيرية 2867أعمال خيريةغريانجمعةة انوار الحق لألعمال الخيرية 2817

أعمال خيريةسبهامنظمة الربةع االنور لألعمال الخيرية2868أعمال خيريةسواني بن ادمالخير لألعمال الخيريةتساهةلمنظمة 2818

أعمال خيريةالقلعةلألعمال الخيرية أماريسمنظمة 2869أعمال خيريةسواني بن ادممنظمة السالم االهلي لألعمال الخيرية 2819

أعمال خيريةطرابلسجمعةة أسةل الرحمة لألعمال الخيرية2870أعمال خيريةبني ولةدجمعةة وادي الخير لألعمال الخيرية والتطوعةة  2820

أعمال خيريةسوكنةجمعةة وتعاونوا الخيرية للخدمات العامة2871أعمال خيريةمصراتةجمعةة شباب الخير لألعمال الخيرية2821

أعمال خيريةغدامسالتطوعةةولالألعمالمنظمة شباب غدامس للتنمةة 2872أعمال خيريةبنغازي منظمة أفاق التنمةة لألعمال الخيرية2822

أعمال خيريةمصراتةجمعةة نور الرحمة لألعمال الخيرية2873أعمال خيريةطرابلساألنسانةةجمعةة الفزعة لألعمال الخيرية 2823

أعمال خيريةمصراتةجمعةة النرجس الخيرية2874أعمال خيريةطرابلسمؤسسة الفةض الدافق لألعمال االنسانةة 2824

أعمال خيريةجادوجمعةة عين الزرقاء لرعاية شؤون املعاقين2875أعمال خيريةطرابلسجمعةة أم االيتام لألعمال الخيرية 2825

أعمال خيريةطرابلسمؤسسة إرادة لألعمال الخيرية2876أعمال خيريةطرابلسجمعةة الدرب لألعمال الخيرية 2826

أعمال خيريةبنغازي منظمة أهل الخبر الخيرية 2877أعمال خيريةمصراتةجمعةة صةد املغفرة2827

أعمال خيريةسبهاجمعةة سنابل البركة لألعمال الخيرية2878أعمال خيريةمصراتةمنظمة نضال نساء لةبةا2828

أعمال خيريةنالوتلألعمال الخيريةتكويتجمعةة تجمع شباب 2879أعمال خيريةطرابلسفريق ببسمتهم نبنوها للعمل التطوعي 2829

أعمال خيريةطرابلسلألعمال الخيريةاعلةوانمؤسسة 2880أعمال خيريةمصراتةالجمعةة الوطنةة لألعمال الخيرية2830

أعمال خيريةغاتجمعةة شباب املهاري لألعمال الخيرية 2881أعمال خيريةوادي االجالجمعةة السعادة لألعمال الخيرية2831

أعمال خيريةبنغازي اتحاد القومةين العرب لحقوق الوطن واملواطن2882أعمال خيريةوادي االجاللألعمال الخيرية الفجةجمنظمة شباب 2832

أعمال خيريةهون جمعةة املبادرة للعمل التطوعي2883أعمال خيريةطرابلسجمعةة نور السبةل الخيرية 2833

أعمال خيريةتاورغاءمنظمة همم لألعمال الخيرية والتنمةة2884أعمال خيريةطرابلسجمعةة االرادة لألعمال الخيرية والتنمةة البشرية 2834

أعمال خيريةمصراتةجمعةة أهل الخير مصراته 2885أعمال خيريةطرابلسلألعمال الخيرية املؤمنةينجمعةة عائشة ام 2835

أعمال خيريةنالوتنالوتدعم الشخصةة للتنمةة واألعمال الخيرية 2886أعمال خيريةبنغازي منظمة السالم الخيرية 2836

أعمال خيريةطرابلسجمعةة ولكم االجر الخيرية2887أعمال خيريةطرابلسمنظمة االنسان لألعمال االنسانةة 2837

أعمال خيريةطرابلسجمعةة القبلة لألعمال الخيرية2888أعمال خيريةمصراتةمؤسسة صوت الشباب اللةبي2838

أعمال خيريةمصراتةجمعةة التبةان الخيرية2889أعمال خيريةطرابلسجمعةة التألف لألعمال الخيرية 2839

أعمال خيريةاوجلةجمعةة الزهراء الصديقة النسائةة الخيرية بأوجلة2890أعمال خيريةالخمسجمعةة البةان لألعمال الخيرية الخمس2840

أعمال خيريةودانجمعةة صندوق ودان للمناسبات واألعمال الخيرية2891أعمال خيريةطرابلسمنظمة زيكم زينا لحقوق االشخاص ذوي االعاقة 2841

أعمال خيريةسوكنةجمعةة العمل التطوعي لشباب سوكنه2892أعمال خيريةرقدالينجمعةة سنبلة الرحمة لألعمال الخيرية 2842

أعمال خيريةالرياينةمنظمة ركائز الخير لألعمال الخيرية والتنمةة2893أعمال خيريةطرابلسمؤسسة الخير االنسانةة 2843

أعمال خيريةسرتنيمنظمة الخلةج اللةبي لألعمال اإلنسانةة والدعم الف2894أعمال خيريةطرابلسجمعةة رفقا بنا  للرفق بالحةوان 2844

أعمال خيريةالطويبةةلألعمال الخيريةالطويبةةمؤسسة 2895أعمال خيريةهون جمعةة هون لألعمال الخيرية2845

أعمال خيريةاجدابةامنظمة اجدابةا لألعمال الخيرية2896أعمال خيريةطرابلسمؤسسة حبها ابنيها لألعمال الخيرية 2846

أعمال خيريةالغزاياجمعةة الغزايا الخيرية2897أعمال خيريةترهونةجمعةة طالئع الخير الخيرية 2847

أعمال خيريةمصراتةجمعةة شهداء الرمةلة لألعمال الخيرية2898أعمال خيريةطرابلسمنظمة عون املؤمن ألعمال الخير2848

أعمال خيريةبني ولةدفريق بصمة شباب للعمل التطوعى2899أعمال خيريةطرابلسمنظمة بوادر الخير لألعمال الخيرية 2849

أعمال خيريةبني ولةدسوف الجين لألعمال الخيرية 2900أعمال خيريةطرابلسمنظمة البدر لألعمال الخيرية 2850
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املجالاملدينةاالسمتاملجالاملدينةاالسمت

أعمال خيريةطرابلسمؤسسة الخالدة التنموية2951أعمال خيريةبنغازي جمعةة تراحموا لألعمال الخيرية2901

أعمال خيريةطرابلسمنظمة االبتسامة لألعمال الخيرية2952أعمال خيريةالكفرةجمعةة شباب بزيمة الجديدة لألعمال التطوعةة 2902

أعمال خيريةطرابلسجمعةة االتحاد للريايةين القدماء2953أعمال خيريةطرابلسمنظمة سر النجاح لألعمال الخيرية 2903

أعمال خيريةطرابلسجمعةة الشعلة لرعاية مرض السرطان2954أعمال خيريةمصراتةجمعةة اإلخالص لألعمال الخيرية2904

أعمال خيريةمصراتةجمعةة البنةان لذوي الهمم2955أعمال خيريةالزنتانجمعةة البرو االحسان الخيرية النسائةة2905

أعمال خيريةطرابلسمنظمة التواصل للسالم والتنمةة املستدامة2956أعمال خيريةهون جمعةة البر واإلحسان لألعمال الخيرية2906

أعمال خيريةطرابلسمنظمة زهرة العاصمة لحقوق االنسان2957أعمال خيريةزلةجمعةة عين زلة لألعمال الخيرية2907

أعمال خيريةطرابلسجمعةة إحسان لكفالة الةتةم2958أعمال خيريةمصراتةجمعةة عباد الخيرية2908

أعمال خيريةطرابلستجمع اهالي وشباب طرابلس2959أعمال خيريةبنغازي املنظمة اللةبةة الطفال التوحد2909

أعمال خيريةطرابلساملنظمة الوطنةة للسةاحة واألعمال االنسانةة2960أعمال خيريةتويوي للتنمةة واألعمال الخيريةتويوي مؤسسة 2910

أعمال خيريةسرتمنظمة الخلةج لألعمال الخيرية والتنمةة البشرية2961أعمال خيريةمجدول جمعةة العائلة لألعمال الخيرية2911

 للخير لألعمال الخيرية2912
ً
أعمال خيريةطرابلسمنظمة الرواد للتنمةة2962أعمال خيريةطرابلسجمعةة معا

أعمال خيريةطرابلسمنظمة اللةبو لحقوق االنسان2963أعمال خيريةطرابلسمؤسسة بصمة لألعمال الخيرية2913

أعمال خيريةطرابلسالجمعةة اللةبةة لحقوق االنسان والبحث العلمي2964أعمال خيريةسبهاجمعةة ايادي البركة لألعمال الخيرية واالنسانةة2914

أعمال خيريةطرابلسمؤسسة الوفاق لحقوق املعاقين2965أعمال خيريةمصراتةجمعةة األيادي الرحةمة لألعمال الخيرية2915

أعمال خيريةسرت-فرعمؤسسة نهضة املجتمع لألعمال الخيرية والتنمةة البشرية2966أعمال خيريةمرزقاملنظمةالخيرية للتعاون الجرهي 2916

أعمال خيريةطرابلسمنظمة لةبةا لدراسات للديمقراطةة وحقوق اإلنسان2967أعمال خيريةالخمسجمعةه االخوه االجتماعةه الخيريه2917

أعمال خيريةطرابلسمنظمة الساحل والصحراء لإلغاثة االنسانةة2968أعمال خيريةطرابلسمؤسسة شباب للتنمةة 2918

أعمال خيريةسرتمؤسسة الةقين لألعمال الخيرية2969أعمال خيريةطرابلساملنظمة الوطنةة ألزالة االلغام2919

أعمال خيريةسرتمؤسسة يد العطاء لألعمال الخيرية2970أعمال خيريةالزنتانمنظمة ساهم للتنمةة واألعمال الخيرية2920

أعمال خيريةطرابلسمنظمة شباب التجمع الوطني اللةبي2971أعمال خيريةمرزق "ومساعداتأغاثة"جمعةة الراشةدية لألعمال الخيرية 2921

أعمال خيريةطرابلسمنظمة مهجاج للسالم والتنمةة2972أعمال خيريةمصراتةمنظمة املجموعة اللةبةة إلزالة االلغام ومخلفات الحروب2922

أعمال خيريةسرتمنظمة البادية لألعمال الخيرية2973أعمال خيريةطرابلسمنظمة القلوب املؤمنة لألعمال الخيرية2923

أعمال خيريةطرابلسجمعةة أعةان أوالد سلةمان لألعمال الخيرية2974أعمال خيريةطرابلسجمعةة العهد لألعمال الخيرية2924

أعمال خيريةطرابلسمؤسسة نور السالم للشؤون االجتماعةة واألعمال الخيرية 2975أعمال خيريةطرابلسجمعةة أحباء الرحمن الخيرية2925

أعمال خيريةطرابلسمنظمة نسةم الخير لألعمال الخيرية2976أعمال خيريةمصراتةمنظمة العطايا لألعمال الخيرية2926

أعمال خيريةطرابلسجمعةة قصر بن غشير االهلةة2977أعمال خيريةزلةتنمؤسسة اليسر الخيرية زلةتن2927

أعمال خيريةطرابلسمؤسسة نهضة املجتمع لألعمال الخيرية2978أعمال خيريةبنغازي مؤسسة نسمة أمل لذوي االعاقة2928

أعمال خيريةيرقنجمعةة برقن العطاء لألعمال الخيرية2979أعمال خيريةسرتمؤسسة بّر لألعمال الخيرية2929

أعمال خيريةشحاتجمعةة دروب األمل الخيرية2980أعمال خيريةبنغازي جمعةة بنغازي للجودة2930

أعمال خيريةسرتجمعةة املستقبل لألعمال الخيرية والتنمةة البشرية2981أعمال خيريةالخمسمنظمة لةبةا الخير للبناء والتنمةه2931

أعمال خيريةسرتمؤسسة سرتنا لألعمال الخيرية والتنمةة البشرية2982أعمال خيريةوادي الشاطيمنظمة االحسان والتقوي الخيرية2932

أعمال خيريةسرتجمعةة الشمائل لألعمال الخيرية والتنمةة البشرية2983أعمال خيريةالخمسالخيريهجمعةة مكارم االخالق لألعمال 2933

أعمال خيريةطرابلسمنظمة أوبالس لإلغاثة والتنمةة2984أعمال خيريةوادي عتبةجمعةة نسةم الخير الخيرية2934

أعمال خيريةطرابلسجمعةة مرافئ الخير الخيرية2985أعمال خيريةاملرجمؤسسة ثاركي للسةاحة2935

أعمال خيريةالكفرةشبكة فريق الكفرة الخير لألعمال الخيرية 2986أعمال خيريةالكفرةمنظمة الدلةل للسلم االجتماعي وحقوق االنسان 2936

أعمال خيريةالكفرةمنظمة حرائر الكفرة لألعمال الخيرية واالنسانةة 2987أعمال خيريةتساوةجمعةة النجمة الثقافةة الخيرية وادي عتبة2937

أعمال خيريةصرمانجمعةة التواصل للصم ويعاف السمع2988أعمال خيريةسبهامنظمة الصفوة الخيرية2938

أعمال خيريةالزوايةمنظمة خيرات لةبةا لألعمال الخيرية 2989أعمال خيريةمرزقمنظمة املساعدة للتنمةة واملساعدات االنسانةة2939

أعمال خيريةوادي الشاطيمنظمة اديم الصحراء لألعمال الخيرية2990أعمال خيريةبنغازي املنظمة األولى 2940

أعمال خيريةالشاطيمؤسسة األجةال لألعمال الخيرية2991أعمال خيريةوادي الشاطيجمعةة شهداء قاعدة براك الشاطي2941

أعمال خيريةوادي الشاطيمنظمة النهج لرعاية شؤون املهاجرين والالجئين2992أعمال خيريةطرابلسمؤسسة تاج املودة لألعمال الخيرية والتوعةة السرطانةة2942

أعمال خيريةطرابلسمنظمة سواعد األخوة للتنمةة املجتمعةة2993أعمال خيريةطرابلسمؤسسة شروق لةبةا لألعمال الخيرية2943

أعمال خيريةبنغازي جمعةة بنغازى املستقةل الخيرية2994أعمال خيريةطرابلسمنظمة أفق لةبةا للعمل االنساني2944

أعمال خيريةطرابلسمؤسسة بركة البيت الخيرية لرعاية املسنين2995أعمال خيريةطرابلسجمعةة فاعل وفاعلين الخير لألعمال الخيرية واالنسانةة2945

أعمال خيريةطرابلسجمعةة الترابط لألعمال الخيرية2996أعمال خيريةطرابلسجمعةة اصدقاء لةبةا ملرض ى غسةل الكلى2946

أعمال خيريةجنزور مؤسسة جنزور للعمل التطوعي والتنمةة 2997أعمال خيريةطرابلسمنظمة شمال افريقةا لالغاثة وحقوق االنسان2947

أعمال خيريةطرابلسجمعةة قدماء متقاعدي معهد النفط اللةبي2998أعمال خيريةمرزقجمعةة النعامة لألعمال الخيرية 2948

أعمال خيريةطرابلسجمعةة طموح الشباب لألعمال الخيرية2999أعمال خيريةبنغازي منظمة االتحاد الخيرية 2949

أعمال خيريةطرابلسمنظمة السالم العاملي للتنمةة3000أعمال خيريةطرابلسمنظمة الطفولة تجمعنا2950
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تدريب و تأهةلطرابلساملنتدى اللةبي للشؤون الخارجةة 3051أعمال خيريةمرزقجمعةة الكاف لألشرف األدارسة لألعمال اإلنسانةة بلةبةا3001

تدريب و تأهةلاجدابةامؤسسة الطورئ للتأهةل والتدريب 3052أعمال خيريةتراغنجمعةة شباب الوطن لألعمال الخيرية والتنمةة3002

تدريب و تأهةلطرابلسجمعةة صنعة في الةد الخيرية لتدريب املرأة 3053أعمال خيريةطرابلسمؤسسة قدرة للتنمةة الشاملة وحقوق االنسان 3003

تدريب و تأهةلطرابلسجمعةة لةبةا للتأهةل3054أعمال خيريةوادي االجالجمعةة الرقة لألعمال الخيرية3004

تدريب و تأهةلطرابلسمنظمة املرأة للتدريب والعمل 3055أعمال خيريةزلةتنمؤسسة إنسان لألعمال الخيرية والتنمةة3005

تدريب و تأهةلبنغازي منظمة منارة لةبةا للثقافة والتدريب3056أعمال خيريةسرتجمعةة وادي زمزم لإلعمال الخيرية3006

3007
منظمة شهداء سرت لألعمال الخيرية ورعاية الشهداء 

واملفقودين
تدريب و تأهةلطرابلساملنتدى اللةيى للمجتمع املدني3057أعمال خيريةسرت

تدريب و تأهةلصبراتةجمعةة مهارة للتدريب وتنمةة القدرات البشرية3058أعمال خيريةسبهامنظمة فريق السعي والتقدم والرقي لألعمال الخيرية3008

تدريب و تأهةلغريانجمعةة املحجة البةضاء للتوعةة والتثقةف والتدريب3059أعمال خيريةمرزقمؤسسة بر األمان لألعمال الخيرية3009

تدريب و تأهةلطرابلسمؤسسة قلب لةبةا للتعلةم والتنمةة والتدريب العام3060أعمال خيريةطرابلسجمعةة بريق املستقبل لرعاية األطفال املواهب3010

تدريب و تأهةلبنغازي الشبكة اللةبةة لتنظةم منظمات املجتمع املدني 3061أعمال خيريةجادوجمعةة تموقط التوعةة الخيرية3011

تدريب و تأهةلاوباري املجلس االستشاري لقبائل الطوارق اللةبةة 3062أعمال خيريةسرتمؤسسة بسمة أمل لألعمال الخيرية3012

تدريب و تأهةلطرابلسمؤسسة لةبةا للعلوم والتقنةة والتدريب3063أعمال خيريةسرتجمعةة الوئام لألعمال الخيرية وتنمةة القدرات البشرية3013

تدريب و تأهةلبراك الشاطئجمعةة تطوير الشاطي للتدريب والتأهةل واالعداد3064أعمال خيريةسلوق فريق عمر املختار للعمل التطوعي سلوق 3014

تدريب و تأهةلطرابلسمنظمة النماء للتدريب والتطوير 3065أعمال خيريةسلوق جمعةة املودة لألعمال التطوعةة والخيرية 3015

تدريب و تأهةلطرابلسجمعةة مبادرة جةل للتأهةل 3066أعمال خيريةسرتمنظمة مودة الوطن لألعمال الخيرية3016

تدريب و تأهةلالزنتانجمعةة رواد الصحراء لالستكشافات والترحال3067أعمال خيريةمصراتةمنظمة قلم الشباب لألعمال االنسانةة3017

تدريب و تأهةلطرابلسمنظمة اكسفورد لةبةا للتنمةة والتدريب 3068أعمال خيريةسرتمنظمة البصيرة املنيرة لألعمال الخيرية3018

تدريب و تأهةلطرابلسمؤسسة قصر لةبةا للتدريب وتطوير املعلمين3069أعمال خيريةمصراتةمنظمة كلنا خير لألعمال الخيرية3019

تدريب و تأهةلسرتينزاد الخير لتربةة الخةول املهجنة واألصلةة وتدريب الناشئ3070أعمال خيريةبنغازي مؤسسة تواصل االخوة االنسانةة الخيرية3020

3071أعمال خيريةسبهامنظمة سبل السالم لألعمال االنسانةة3021
جمعةة إدراك لتدريب وتأهةل أطفال التوحد واإلعاقة 

الذهنةة
تدريب و تأهةلبنغازي 

تدريب و تأهةلطرابلسمنظمة أسرة الفراشةة لالشغال الةدوية والتقلةدية3072أعمال خيريةالبديرجمعةة بدير العطاء لألعمال الخيرية والتنمةة3022

تدريب و تأهةلبنغازي اتحاد املعاهد العلةا واملتوسطة ومراكز التدريبةة الخاصة3073أعمال خيريةسلوق منظمة شباب السلك للعمل التطوعي والخيري 3023

تدريب و تأهةلطرابلسمنظمة طموحي للتأهةل والتدريب والثقافة 3074أعمال خيريةسرتمنظمة روح الوطن للتنمةة البشرية واالعمال الخيرية3024

تدريب و تأهةلالرجبانجمعةة مناهل املعرفة للتدريب والتأهةل 3075أعمال خيريةسرتجمعةة القريابةة لألعمال الخيرية3025

تدريب و تأهةلطرابلسجمعةة بال حدود للتنمةة والتعلةم والتدريب العام3076أعمال خيريةطرابلسمنظمة باب الريان لألعمال الخيرية واالنسانةة3026

تدريب و تأهةلسبها منتدى طوق الةاسمين للتنمةة البشرية و التدريب القةادي3077أعمال خيريةطرابلسمؤسسة الجلةالت للرعاية النهارية بالسةدات 3027

3028
جمعةة التكافل لألعمال والخدمات الخيرية واالنسانةة 

والتنموية
تدريب و تأهةلطرابلسمؤسسة االعالم للتدريب والتنمةة 3078أعمال خيريةطرابلس

تدريب و تأهةلطرابلسمركز النجوم للتعلةم والتدريب 3079أعمال خيريةالغريفةجمعةة الخير الخيرية لرعاية االيتام بالغريفة3029

تدريب و تأهةلالزاويةمركز العلوم والتقنةة للبحوث والدراسات 3080أعمال خيريةسرتمنظمة جسور السالم االنسانةة3030

تدريب و تأهةلبنغازي منظمة املسار للتنمةة والتطوير 3081أعمال خيريةطلمةثةطلمةثة النسائةة لألعمال الخيرية3031

تدريب و تأهةلطرابلسمنظمة اللةبةو االفريقةة للتدريب والتشغةل والتنمةة 3082أعمال خيريةاملرجنساء املرج لألعمال الخيرية3032

تدريب و تأهةلبنغازي الجمعةة اللةبةة لعلم النفس3083أعمال خيريةالزنتانمنظمة دار السالم الخيرية3033

تدريب و تأهةلبنغازي منظمة الذات للتدريب3084أعمال خيريةبنغازي جمعةة غزوان لألعمال الخيرية3034

تدريب و تأهةلطرابلسمؤسسة كنزان وطن للتدريب والتطوير3085أعمال خيريةجادوجمعةة أغالن الخيرية3035

تدريب و تأهةلطرابلسمنظمة االشراق للتدريب والتاهةل3086أعمال خيريةاجدابةامنظمة الرفةق لحماية وتأهةل املعاقين لةبةا3036

3037 
ً
تدريب و تأهةلبنغازي منظمة العاطلين عن العمل للتدريب والتشغةل 3087أعمال خيريةطرابلسمنظمة أفعل خيرا

تدريب و تأهةلطرابلسمنظمة جسور لالبحاث والدراسات  االنسانةة3088تدريب و تأهةلبنغازي منظمة اللةبةة لتدريب القةادات الشبابةة والتعاون الدولي3038

تدريب و تأهةلالزاويةمنظمة الفا بيتا للتنمةة البشرية و التوعةة و التدريب 3089تدريب و تأهةلبنغازي جمعةة توازن للتدريب وتطوير القدرات البشرية3039

تدريب و تأهةلطرابلسمنظمة القةادات اللةبةة الشابة 3090تدريب و تأهةلبنغازي املركز االستراتةجي لتدريب والتطوير3040

تدريب و تأهةلالزاويةمنظمة بادر للتدريب و التوعةة 3091تدريب و تأهةلطرابلساالتحاد العام ملؤسسات التعلةم والتدريب األهلي 3041

تدريب و تأهةلغريانب مؤسسة التقدم للتعلةم والتأهةل والتنمةة والتدري3092تدريب و تأهةلبنغازي االتحاد اللةبي ملؤسسات التدريب الخاصة 3042

تدريب و تأهةلنالوتبنالوتمنظمة صدى القانون 3093تدريب و تأهةلطرابلساملنظمة اللةبةة للتدريب التقني والفني 3043

تدريب و تأهةلبنغازي منظمة مبادرة بنغازي للتنمةة املحلةة 3094تدريب و تأهةلبنغازي املركز االستشاري للتدريب والتنمةة االدارية3044

تدريب و تأهةلسبهامنظمة االفق للتدريب والتاهةل والرعاية االجتماعةة3095تدريب و تأهةلسبها جمعةة املودة والرحمة لتنمةة القدرات الذهنةة3045

تدريب و تأهةلسبهاجمعةة بادرة الخير لالعمال الخيرية والتوعوية3096تدريب و تأهةلالزاويةجمعةة البناء للتنمةة والتدريب3046

تدريب و تأهةلمصراتةالجمعةة اللةبةة للروبوت3097تدريب و تأهةلالزاويةجمعةة البناء للتنمةة والتدريب3047

تدريب و تأهةلنالوتجمعةة نبينوا لحقوق االنسان3098تدريب و تأهةلغريانجمعةة الخبرة لالستشارات بغريان3048

تدريب و تأهةلالخمساملنظمة الوطنةة للبحث والتوثةق واإلحصاء3099تدريب و تأهةلطرابلسالجمعةة اللةبةة لالستشارات الهندسةة3049

تدريب و تأهةلطرابلسمنظمة مهارة للعمل والتدريب3100تدريب و تأهةلطرابلسجمعةة االمل في هللا االجتماعةة التدريبةة3050
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3101
جال ذوي منظمة تمكين للتدريب و التشغةل و االستشارات في م

االعاقة
تربةة و تعلةم العجةالتفبراير ملعلمي العجةالت17منظمة 3151تدريب و تأهةلبنغازي 

تربةة و تعلةم طرابلسالجمعةة اللةبةة الساتدة ومعلمي اللغة الفرنسةة3152تدريب و تأهةلبنغازي لةبةا الغد للثقافة واالعالم والتدريب 3102

تربةة و تعلةم طرابلسبلةة الجمعةة اللةبةة للدراسات اإلستراتةجةة واملستق3153تدريب و تأهةلبنغازي منظمة أصحاب األعمال العرب للمعارض والتدريب3103

تربةة و تعلةم طرابلسجمعةة أعمـــار لةبةـــا 3154تدريب و تأهةلطرابلسمنظمة نستعين للعلوم الطبةة والتدريب والتأهةل 3104

تربةة و تعلةم مصراتةجمعةة تعلةم اللغة االنجليزية مصراته3155تدريب و تأهةلصبراتةمنظمة مدربةون بال حدود  للتدريب والدعم النفس ي3105

تربةة و تعلةم مصراتةجمعةة النماء الخيرية3156تدريب و تأهةلطرابلسل منظمةشباب بال حدود لألعمال الخيرية والتدريب والتأهة3106

تربةة و تعلةم سبها ةجمعةة نور غدوة الخيرية والتربةة و تعلةم واالجتماعة3157تدريب و تأهةلبنغازي للتدريب والتطوير  A4منظمة 3107

تربةة و تعلةم بنغازي جمعةة املعرفة لدعم البحث العلمي3158تدريب و تأهةلطرابلسمنظمة االفضل للتطوير والتدريب الصحي املستمر3108

تربةة و تعلةم البةضاء جمعةة معلمي لةبةا الحرة البةضاء3159تدريب و تأهةلطرابلساملؤسسة الدولةة للتأهةل والتدريب ونقل التقنةة3109

تربةة و تعلةم طرابلسالجمعةة اللةبةة للمعرفة واالبتكار3160تدريب و تأهةلالزاويةمؤسسة الزاوية الخير للتوعةة والتدريب3110

3111
بل منظمة التواصل الخرية للتنمةة والتاهةل والتدريب بج

النفوسة
تربةة و تعلةم قمةنسمؤسسة صعداء الحرية3161تدريب و تأهةلجادو

تربةة و تعلةم بنغازي جمعةة التراحم لالعمال الخيرية3162تدريب و تأهةلمصراتةمنظمة العلوم للتخطةط اإلقتصادي والسةاس ي3112

تربةة و تعلةم سبها جمعةة فزان ملعلمي اللغة االنجليزية3163تدريب و تأهةلطرابلساملركز اللةبي للدراسات والتدريب3113

تربةة و تعلةم الخمسمؤسسة القدس للتعلةم والتطوير3164تدريب و تأهةلصبراتةمؤسسة بترو غاز اللةبةة للتطوير3114

3165تدريب و تأهةلطرابلساملؤسسة العاملةة للتأهةل والتدريب ونقل التقنةة3115
ة جمعةة تةلوات الخيرية التربةة و تعلةم التثقةفة

االجتماعةة
تربةة و تعلةم سبها 

تربةة و تعلةم طرابلسجمعةة قم للمعلم لالعمال الخيرية 3166تدريب و تأهةلزلةتنمنظمة الرائد لالعمال الخيرية والتدريب والتأهةل3116

تربةة و تعلةم طرابلسجمعةة االوفةاء لخريجي معهد الغيران الزراعي 3167تدريب و تأهةلطرابلسمؤسسة التكامل االبداعي للثقافة واملعرفة والتدريب3117

تربةة و تعلةم بنغازي جمعةة الجواد العربي االصةل3168تدريب و تأهةلطرابلسيبمنظمة الرؤى الشاملة للدراسات والعلوم والتنمةة والتدر 3118

3169تدريب و تأهةلطرابلسمؤسسة إحةاء القةم للتوعةة والتدريب3119
ة الجمعةة الوطنةة لخريجي ومهتمي الدراسات التربوي

النفسةة االجتماعةة 
تربةة و تعلةم طرابلس

تربةة و تعلةم مصراتةحركة تغةير3170تدريب و تأهةلطرابلسمنظمة التطوير املتميز للتدريب والتنمةة البشرية3120

تربةة و تعلةم طرابلسةة جمعةة اللةبةة لحفظة القرآن الكريم والعلوم الشرع3171تدريب و تأهةلبنغازي مؤسسة أوبال للتدريب واالستشارات3121

تربةة و تعلةم الكفرةمؤسسة القلم لتعلةم اللغة العربةة3172تدريب و تأهةلطرابلسمنظمة رواق االبداع للتدريب والتطوير3122

تربةة و تعلةم بنغازي جمعةة حدائق الخير الخيرية3173تدريب و تأهةلطرابلساملؤسسة العاملةة للتدريب والتطوير املجتمعي3123

تربةة و تعلةم براك الشاطئجمعةة أفاق املستقبل التربوية العلمةة3174تدريب و تأهةلالزنتانللتنمةة والتدريب VFDمؤسسة 3124

تربةة و تعلةم بنغازي الجمعةة اللةبةة الدارة الخدمات الصحةة3175تدريب و تأهةلطرابلسمنظمة البصمة الدولةة للتدريب واألعمال الخيرية3125

تربةة و تعلةم طرابلساتحاد الطلبة املغاربة في لةبةا3176تدريب و تأهةلطرابلسمنظمة كنوز املعرفة للتدريب والتطوير3126

تربةة و تعلةم درنةمؤسسة هدي االسالم3177تدريب و تأهةلطرابلسمنظمة الكل لإلعالم والتدريب3127

تربةة و تعلةم ترهونةالجمعةة اللةبةة لدعم وتطوير التعلةم العام3178تدريب و تأهةلبنغازي اللةبةة لبناء القدرات3128

تربةة و تعلةم طرابلسمؤسسة قرطبة لدراسات السلم3179تدريب و تأهةلسبهامنظمة قدرة للتدريب والتطوير 3129

تربةة و تعلةم طرابلسجمعةة الدراسات والبحوث الشرعةة واالعمال الخيرية 3180تدريب و تأهةلبنغازي املنظمة اللةبةة لجودة التعلةم والتدريب3130

تربةة و تعلةم ودانجمعةة ودان لتحفةظ القرآن الكريم 3181تربةة و تعلةممرزقجمعةة همم مرزق لتحفةظ القرءان الكريم 3131

تربةة و تعلةم بنغازي املؤسسة العلمةة ألنساب االشراف واملرابطين3182تربةة و تعلةم بنغازي االتحاد االكاديمي الطالبي3132

تربةة و تعلةم مصراتةجمعةة ذات الهمة الخيرية3183تربةة و تعلةم بنغازي جمعةة إقراء للتنمةة ومحو االمةة3133

تربةة و تعلةم بنغازي تجمع االحرار للتربةة والتعلةم 3184تربةة و تعلةم بنغازي الرابطة اللةبةة للتعلةم التقني واملنهي3134

تربةة و تعلةم غريانالجمعةة العلمةة لالكاديمين 3185تربةة و تعلةم بنغازي الجمعةة اللةبةة ألصدقاء اللغة العربةة3135

تربةة و تعلةم سرتجمعةة أهل القرأن وعلومه3186تربةة و تعلةم بنغازي منظمة شبابنا اوال للتوعةة والتقويم3136

تربةة و تعلةم مزدةريةجمعةة زاوية الباقول للتعلةم والتوعةة واملوارد البش3187تربةة و تعلةم طرابلسمجموعة بادر ملعلم لةبةا الجديدة 3137

تربةة و تعلةم نالوتجمعةة رعاية طالب العلم 3188تربةة و تعلةم مصراتةاتحاد طلبة الجامعات واملعاهد مصراته3138

تربةة و تعلةم بنغازي منظمة البصمة الخيرية التعلةمةة االجتماعةة3189تربةة و تعلةم بنغازي مؤسسة ارق ى نحو العال التربوية التعلةمةة3139

3140 
ً
تربةة و تعلةم طرابلسجمعةة البسمة  للتربةة والتعلةم3190تربةة و تعلةم ترهونةجمعةة الجزاء وال شكورا

تربةة و تعلةم مسالتةجمعةة عصر العلم لخدمة وتوعةة املجتمع  بمسالته3191تربةة و تعلةم طرابلسجمعةة بلد االبطال لالعمال الخيرية 3141

تربةة و تعلةم القبةالتجمع الوطني للتواصل القبة3192تربةة و تعلةم بنغازي جمعةة معلمي اللغة الفرنسةة3142

تربةة و تعلةم بنغازي جمعةة حقوق املعلم3193تربةة و تعلةم طرابلساملنتدى الجامعي لبناء لةبةا جامعة طرابلس3143

تربةة و تعلةم الزاويةالرابطة الوطنةة لحملة املؤهالت العلةا3194تربةة و تعلةم طرابلسمجموعة تطوير ومهارات تدريس اللغة االنجليزية3144

تربةة و تعلةم طرابلسمؤسسة البةان من اجل تعلةم أفضل3195تربةة و تعلةم طرابلسلعلمياملنظمة الدولةة والقارية للكتاب االلكتروني والبحث ا3145

تربةة و تعلةم الزهراء منظمة التواصل للتربةة والتعلةم3196تربةة و تعلةم سرتةممنظمة الشفافةة لالصالح لالدارات في التربةة والتعل3146

تربةة و تعلةم طرابلسجمعةة هللا أكبر الخيرية التربةة و تعلةم 3197تربةة و تعلةم طرابلسجمعةة معلمي اللغة اإلنجليزية طرابلس3147

تربةة و تعلةم بنغازي مؤسسة رواد الغد لالعمال الخيرية3198تربةة و تعلةم طرابلسالجمعةة اللةبةة للقرأن وعلومه3148

تربةة و تعلةم الخمسمؤسسة الفكر للتعلةم والثقافة والتوعوية 3199تربةة و تعلةم طرابلساتحاد طلبة جامعة طرابلس3149

تربةة و تعلةم طرابلسجمعةة فضاء املعرفة3200تربةة و تعلةم طرابلسالجمعةة اللةبةة لخريجي إيطالةا 3150
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 نتعلم لتعلةم اللغة االنجليزية 3201
ً
تربةة و تعلةم طرابلسمؤسسة لةبةا للثقافة والعلوم3251تربةة و تعلةم غدامسجمعةة معا

تربةة و تعلةم سبهامنظمة املسار الجديد للتعلةم والتطوير3252تربةة و تعلةم مسةتجمع أحفاد املختار ملعلمي مسه3202

تربةة و تعلةم بنغازي منظمة اللةبةة لالبحاث الفضاء3253تربةة و تعلةم بنغازي منظمة حةاتنا العلمةة التاريخةة3203

تربةة و تعلةم بنغازي جمعةة االستكشاف اللةبةة3254تربةة و تعلةم مرزقجمعةة الغفاري لتحفةظ القران الكريم واالعمال الخيرية 3204

تربةة و تعلةم بنغازي جمعةة الصداقة اللةبةة الروسةة3255تربةة و تعلةم طرابلسمنظمة املعلم اللةبي الحر الحقوقةة 3205

تربةة و تعلةم بنغازي منظمة مواهب لةبةا لتنمةة القدرات3256تربةة و تعلةم طرابلسطرابلس-مؤسسة طلبة التعلةم العالي الخاص 3206

تربةة و تعلةم الكفرةمنظمة رواد املستقبل لتعلةم وتنمةة الطفل3257تربةة و تعلةم طرابلساملؤسسة الخدمة االجتماعةة لتطوير التعلةم االساس ي3207

تربةة و تعلةم بنغازي منظمة الهدف للبحوث والدراسات3258تربةة و تعلةم طرابلساملجموعة الوطنةة لالكاديمةات3208

تربةة و تعلةم طرابلساملنظمة الثثقافةة اللةبةة للمدارس والجامعات الدولةة3259تربةة و تعلةم طرابلسمركز عالةات الهمم التعلةمي 3209

تطوير علمي سبهابهاالجمعةة اللةبةة ملعلمي اللغة االنجليزية لغير الناطقين3260تربةة و تعلةم بنغازي مؤسسة رواد النهضة التعلةمةة3210

تطوير علمي تساوةجمعةة تساوة للبحوث واالستشارات العلمةة3261تربةة و تعلةم براك الشاطئجمعةة سالحنا لتنمةة التعلةم والتوعةة 3211

تنمةة بشرية مرزقمنظمة الشابي للتنمةة البشرية3262تربةة و تعلةم طرابلساملنظمة اللةبةة لحماية املعلم والعاملين بالتعلةم3212

توعوي املرجاملنظمة اللةبةة للصم3263تربةة و تعلةم طرابلساتحاد املعلمين والعاملين بالتربةة والتعلةم 3213

توعوي املرجمنظمة اللةبةة للصحة العامة 3264تربةة و تعلةم طرابلسمؤسسة الرواد التعلةم والتوعةة 3214

توعوي املرجاملركز اللةبي للدراسات االمنةة3265تربةة و تعلةم طرابلسمنظمة تيرا لألبحاث والدراسات3215

توعوي املرجاملؤسسة الوطنةة اللةبةة ملرض ي السرطان3266تربةة و تعلةم طرابلسمنظمة العلوم للتربةة والرياية والتعلةم3216

توعوي املرجمؤسسة ثاركي للسةاحة3267تربةة و تعلةم املرج جمعةة اإلمام محمد بن علي السنوس ي للثقافة والتراث3217

توعوي طرابلسمنظمة شباب التوارق للحوار واملناظرة3268تربةة و تعلةم بنغازي مركز  محةاي لتحفةظ وتعلةم القرأن الكريم 3218

توعوي البةضاءشباب الجبل االخضر3269تربةة و تعلةم طرابلسمركز التةدا للدراسات واالبحاث التباوية 3219

توعوي املرجحركة شباب برقة3270تربةة و تعلةم طرابلسمؤسسة تأهةل وتطوير معلمي اللغة االنجليزية 3220

توعوي املرجمنتدى املرج الوطنى3271تربةة و تعلةم بنغازي منظمة غزوة بني املصطلق لتحفةظ القرآن وفنونه3221

ثقافة و فنون الزاويةمؤسسة دارة الثقافة3272تربةة و تعلةم سبها منظمة وفقة من أجل املباني واملرافق التوعوية 3222

ثقافة و فنون طرابلسالجمعةة اللةبةة للمالةة االسالمةة3273تربةة و تعلةم طرابلسمؤسسة االلباب لتعلةم مهارات التعلةم3223

3274تربةة و تعلةم مصراتةجمعةة العلوم والتقنةة بمصراته3224
منظمة اللةبةو العاملةة للحفلظ على التراث واملوروث 

الحضاري 
ثقافة و فنون بنغازي 

ثقافة و فنون بنغازي مركز رؤية النماء وتاصةل الفنون البصرية3275تربةة و تعلةم سرتمؤسسة جةل املستقبل3225

ثقافة و فنون بنغازي نادي لةبةا العاملي للثقافة3276تربةة و تعلةم طرابلساتحاد معلمي طرابلس الكبرى 3226

ثقافة و فنون مصراتةمنتدى الكرامة الحر3277تربةة و تعلةم طرابلسجمعةة االنوار التربةة و تعلةم الخيرية 3227

ثقافة و فنون بنغازي الجمعةة اللةبةة للثقافة التباوية3278تربةة و تعلةم وادي االجالجمعةة امام املسجدين لتحفةض القران3228

ثقافة و فنون زوارةجمعةة لةبو للثقافة االمازيغةة 3279تربةة و تعلةم وادي االجالجمعةة العلوم للتعلةم التقني و الفني3229

ثقافة و فنون مرزقلثقافة والتراث111جمعةة ياال 3280تربةة و تعلةم وادي االجالجمعةة دار االرقم الخيرية للتعلةم و التوعةة3230

ثقافة و فنون سبها جمعةة اركنو الثقافةة والخدمة اإلجتماعةة3281تربةة و تعلةم طرابلسجمعةة اولةاء أمور التالمةذ الدارسين باللغة الفرنسةة 3231

ثقافة و فنون بنغازي سما لألعمال التثقةفة والتوعوية3282تربةة و تعلةم البةضاء االتحاد العام لطلبة لةبةا3232

ثقافة و فنون مصراتةتجمع الشباب الوطني3283تربةة و تعلةم سوكنةجمعةة سوكنه لتعلةم القرآن3233

ثقافة و فنون القطرونجمعةة االصالة للتراث والثقافة3284تربةة و تعلةم بنغازي املنظمة اللةبةة ملحو األمةة وتعلةم الكبار 3234

ثقافة و فنون سوسةمنتدى الثقافي سوسة3285تربةة و تعلةم الزاويةمؤسسة سهةل للعلوم الشرعةة واالعمال الخيرية 3235

ثقافة و فنون طرابلسجمعةة الفنانةين املتحدين للفنون والثقافة3286تربةة و تعلةم طرابلسمؤسسة لةبةا للتنمةة والتوعةة الثقافةة3236

ثقافة و فنون اوباري ايموهاجللثقافة والثرات تارجاجمعةة 3287تربةة و تعلةم بنغازي منظمة األحرار للطفولة 3237

3288تربةة و تعلةم الحوامداملنظمة الوطنةة للسلم األهلى والتنمةة الحوامد3238
مؤسسة شموع لةبةا لالعمال الفنةة والثقافةة ولتنسةق 

عروض الشموع
ثقافة و فنون بنغازي 

3289تربةة و تعلةم طرابلسمنظمة خذ بأيديهم للتوعةة و االعمال الخيرية 3239
مؤسسة كل اللةبةين ألعمال الخيرية واالنسانةة 

واالجتماعةة والثقافةة والسةاسةة
ثقافة و فنون بنغازي 

ثقافة و فنون بنغازي املنظمة اللةبةة للموسةقي والفنون 3290تربةة و تعلةم طرابلسجمعةة دار البر الوقفةة لألعمال الدعوية و الخيرية 3240

ثقافة و فنون ترهونةجمعةة املدد الثقافةة والتنمةة 3291تربةة و تعلةم طرابلسمنظمة متحدثي اللغة االنجليزية في لةبةا 3241

ثقافة و فنون مرزقجمعةة ابناء الصحراء الثقافةة االجتماعةة 3292تربةة و تعلةم وادي االجالةجمعةة فاتبع قرءانة للتعلةم والتوعةة واالعمال الخيري3242

ثقافة و فنون طرابلسجمعةة يوجرتن للثقافة والتنمةة 3293تربةة و تعلةم طرابلساملؤسسة اللةبةة للتعلةم والعلوم والتكنولوجةا3243

ثقافة و فنون بني ولةدرية جمعةة زهرة املدائن للمأثورات الشعبةة واملواقع األث3294تربةة و تعلةم صبراتةمنظمة نور املعرفة للثقافة والعلوم 3244

ثقافة و فنون طرابلسجمعةة هاهن 3295تربةة و تعلةم ودانجمعةة إشراقة املستقبل لتربةة والتعلةم3245

ثقافة و فنون طرابلسمنتدى التواصل الثقافي االجتماعي 3296تربةة و تعلةم ودانمنظمة ُرسل العلم بالجفرة3246

ثقافة و فنون طرابلسجمعةة كنوز األصالة للتراث 3297تربةة و تعلةم بنغازي منظمة املبادرة اللةبةة للتعلةم االلكتروني3247

ثقافة و فنون بنغازي حركة شباب لةبةا3298تربةة و تعلةم هون جمعةة الفاروق لتحفةظ القرآن الكريم وعلومه3248

ثقافة و فنون بنغازي منظمة التراث والتعددية الثقافةة3299تربةة و تعلةم سبهاجمعةة لةبةا للشباب والتنمةة3249

ثقافة و فنون طرابلسجمعةة داج جديد للتراث الغدامس ى النسائي 3300تربةة و تعلةم مرزقجمعةة األنوار لتحفةظ القران الكريم واالعمال الخيرية 3250

ةة
ةب

الل
ي 

دن
امل

ع 
تم

ج
امل

ت 
ما

ظ
من

ل 
لة

د
  

نو
ما

معو
د ل



املجالاملدينةاالسمتاملجالاملدينةاالسمت

ثقافة و فنون وادي غنهجمعةة أمنار للثقافة و الثرات واالعمال الخيرية 3351ثقافة و فنون طرابلسالجمعةة اللةبةة التراث الغني األندلس 3301

ثقافة و فنون طرابلسمؤسسة تاوالت الثقافةة3352ثقافة و فنون طرابلسجمعةة املنتدى الثقافي اللةبي للتواصل االجتماعي 3302

ثقافة و فنون طرابلسمؤسسة الثراث الطرابلس ي3353ثقافة و فنون طرابلسجمعةة اريتي للثقافة والفنون 3303

ثقافة و فنون طرابلسجمعةة أركنو لآلداب والفنون 3354ثقافة و فنون مصراتةجمعةة إدراك الثقافةة  3304

ثقافة و فنون زوارةجمعةة يابالدي الثقافةة بزوارة3355ثقافة و فنون سبها جمعةة إنجارن للثقافة اإلمازيغةة 3305

ثقافة و فنون زوارةجمعةة أصناف للفنون التشكةلةة3356ثقافة و فنون صبراتةجمعةة صبراتة للفنون التشكةلةة والخط العربي3306

ثقافة و فنون زلةتنفبراير العائلي الثقافي االجتماعي17متنزه 3357ثقافة و فنون طرابلسجمعةة حركة نوار العاصمة 3307

ثقافة و فنون اجدابةااملؤسسة  الثقافةة االسالمةة3358ثقافة و فنون الرحةباتجمعةة منازل اللوتس  حرائر الرحةبات3308

ثقافة و فنون ترهونةجمعةة دوغة لالعمال الخيرية وحماية الثراث3359ثقافة و فنون العزيزيةجمعةة الكدوة الثقافي السةاس ي3309

ثقافة و فنون املرج املنتدى الثقافي الفني الحر3360ثقافة و فنون طرابلسجمعةة وطني للثقافة والتوعةة 3310

ثقافة و فنون طرابلساملنظمة العاملةة للثقافة والفنون والعلوم3361ثقافة و فنون طرابلسالجمعةة الوطنةة للشعراء بلةبةا3311

ثقافة و فنون طرابلسالتارقيلحفظ الثرات امزادجمعةة 3362ثقافة و فنون طرابلسالجمعةة اللةبةة للميز الشعبي 3312

ثقافة و فنون اوباري تجمع انصار الحرية الثقافي االجتماعي3363ثقافة و فنون طرابلسمؤسسة ويكي لةبةا 3313

ثقافة و فنون سبها جمعةة الخير للشفافةة اإلجتماعةة3364ثقافة و فنون بنغازي جمعةة لةبةا الثقافةة االجتماعةة3314

ثقافة و فنون طبرق جمعةة شباب طبرق للفنون 3365ثقافة و فنون طرابلسجمعةة تاسيرت للتنمةة والثقافة االمازيغةة  3315

ثقافة و فنون كاباوجمعةةأيدرفان كاباو للثقافة والعلوم3366ثقافة و فنون طرابلسجمعةة لةبةا للثقافة والتنمةة3316

ثقافة و فنون بنغازي جمعةة نور على الدرب الخيرية3367ثقافة و فنون اوباري جمعةة األنصار للحفاظ على التراث الحضاري واإلسالمي3317

ثقافة و فنون الزنتانجمعةة املثقفين واملفكرين بالزنتان3368ثقافة و فنون يفرن جمعةة تامزغا للثقافة االمازيغةة3318

ثقافة و فنون ترهونةجمعةة املعرفة للعلوم والثقافة3369ثقافة و فنون طرابلساملجموعة العربةة للتخطةط والتميز3319

ثقافة و فنون طرابلستجمع لةبةا لالنماء3370ثقافة و فنون طرابلستجمع لةبةا الرخاء3320

ثقافة و فنون البةضاء منظمة أطفال وشباب لةبةا العاملةة 3371ثقافة و فنون سرتمؤسسة أمجاد لتوثةق مالحم الجهاد في ثورة االحفاد3321

ثقافة و فنون طرابلسجمعةة االخالص للثقافة والفنون 3372ثقافة و فنون غدامسجمعةة قصر السحابة لحماية الثرات واملحافظة علةه3322

ثقافة و فنون طرابلسجمعةة لةبةا للدراسات االستراتةجةة واملستقبلةة 3373ثقافة و فنون البةضاء مؤسسة لةبةا للثقافة والعلوم والتكنولوجةا3323

ثقافة و فنون طرابلسجمعةة الفكر اللةبةة 3374ثقافة و فنون طرابلسجمعةة الفكر الحر للثقافة والعلوم3324

ثقافة و فنون طرابلساملنتدى اللةبي للثقافة والحوار 3375ثقافة و فنون طرابلسمنتدى نساء لةبةا الخيري 3325

ثقافة و فنون طرابلسجمعةة الرباط للثقافة والتنمةة االجتماعةة 3376ثقافة و فنون الزنتانجمعةة اللةبةة الكتشاف املواهب ورعايتها3326

ثقافة و فنون بنغازي مؤسسة لةبةا للثقافة والعلوم3377ثقافة و فنون طبرق الرابطة العاملةة العامة للشرفاء األدارية 3327

ثقافة و فنون طرابلسجمعةة السند للدعم الثقافي واالجتماعي3378ثقافة و فنون الكفرةجمعةة النخوة للفنون والتراث3328

ثقافة و فنون طرابلسمنتدى االحرار الثقافي االجتماعي والعمل الجماعي3379ثقافة و فنون بنغازي جمعةة جسور الخيرية التونسةة3329

ثقافة و فنون بنغازي جماعة االخوان املسلمين اللةبةة3380ثقافة و فنون بنغازي نادي الكتابة الدرامةة3330

ثقافة و فنون غدامسالغدامس يالغدائيللثراتجمعةة تبارت 3381ثقافة و فنون ترهونةالتجمع الوطنـي املستقــل ترهونة 3331

ثقافة و فنون طرابلسجمعةة زهرة لةبةا الثقافةة النسائةة  بدرج3382ثقافة و فنون طرابلس"بيت  السينما"جمعةة النادي السينمائي اللةبي 3332

ثقافة و فنون طرابلسمركز ابن رشد الثقافي االجتماعي الصحي3383ثقافة و فنون الجبل الغربي تجمع جبل نفوسة للتعاون والتنمةة3333

ثقافة و فنون غدامسمركز عةون غدامس القديمة 3384ثقافة و فنون طرابلسالتجمـع االمازيغي اللةبـي 3334

ثقافة و فنون طرابلسجمعةة نعةم الحرية الثقافةة االجتماعةة  والتوعوية 3385ثقافة و فنون طرابلسجمعةة تامورت انغ للغة والثقافة االمازيغةة3335

ثقافة و فنون جالومركز املجاهد يونس الشةخي3386ثقافة و فنون سرتمنتدى سرت الكبرى 3336

ثقافة و فنون سوسةجمعةة البر واالحسان لالعمال الخيرية سوسة3387ثقافة و فنون براك الشاطئاملنتدى الثقافي االجتماعي ببراك3337

ثقافة و فنون سرتمنتدى عكاظ الثقافي االجتماعي3388ثقافة و فنون جالومنتدى جالو الحر3338

ثقافة و فنون اوباري لحفظ الثرات والفن التشكةلي تيسوي جمعةة 3389ثقافة و فنون طرابلسجمعةة معين للثقافة والتراث3339

ثقافة و فنون بنغازي الجمعةة اللةبةة لالثار والتراث3390ثقافة و فنون طرابلسجمعةة نفوسة للثقافة والتراث3340

ثقافة و فنون جالومركز الرمال الذهبةة للفنون والتمثةل 3391ثقافة و فنون طرابلسنمةة منظمة نسائم التراث للقصائد واملألوف واملوشحات والت3341

ثقافة و فنون الكفرةةجمعةة فريق العطاء لتنمةة وتطوير القدرات البشري3392ثقافة و فنون طرابلسجمعةة الصالون الثقافي بطرابلس3342

ثقافة و فنون درنةجمعةة اصدقاء الفن التشكةلي 3393ثقافة و فنون بنغازي جمعةة لةبةا األصالة للتراث والفنون 3343

ثقافة و فنون زلةتنمؤسسة صدى املعرفة للثقافة واالعالم والتنمةة 3394ثقافة و فنون طرابلسجمعةة األندلس للثقافـــة والفنــون 3344

ثقافة و فنون بنغازي الجمعةة اللةبةة الخيرية ببتبرع بالدم3395ثقافة و فنون زوارةمركــز تةفةنــاغ الفني الثقافي 3345

ثقافة و فنون بنغازي التجمع االسالمي للدعوة والعمل الخيري 3396ثقافة و فنون طرابلسمنظمة تماهق إمازيغن ان تينيري بلةبةا3346

ثقافة و فنون طرابلسجمعةة مدينتي للحضارة االنسانةة 3397ثقافة و فنون غدامسجمعةـــة أينير إلحةاء وتطوير التراث الغدامس ي 3347

ثقافة و فنون شحات املنظمة اللةبةة االهلةة لالثار والتراث3398ثقافة و فنون سبها جمعةة تموست للثقافة االجتماعةة3348

ثقافة و فنون الزاويةاتحاد الفنانةين  بالزاوية 3399ثقافة و فنون اوباري جمعةة أزجر الخيرية الثقافةة السةاحةة3349

ثقافة و فنون زوارةجمعةة تاماقةت للفنون 3400ثقافة و فنون مرزقماعةةجمعةة أصحاب النبي لالعمال الخيرية والثقافةة واالجت3350
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ثقافة و فنون بنغازي الجمعةة الجغرافةة اللةبةة3451ثقافة و فنون طرابلساليت للثقافة و الثرات تازيري جمعةة 3401

ثقافة و فنون سبها نادي االلعاب والفنون الشعبةة3452ثقافة و فنون سرتمنتدى سرت نةوز الثقافي االجتماعي3402

ثقافة و فنون نالوتالثرات االباض يالحةاءمنظمة دار الدعوة  3453ثقافة و فنون بنغازي مؤسسة لبدة ببثرات اللةبي 3403

ثقافة و فنون نالوتجمعةة بصمة الثقافة االمازيغةة 3454ثقافة و فنون بنغازي مة اللةبةة ألحةاء وحماية االثار واملباني القديالسلةفوممنظمة 3404

ثقافة و فنون طرابلسنادي النواة لهواة القراءة 3455ثقافة و فنون طرابلسجمعةة شباب طرابلس للثقافة والفنون 3405

ثقافة و فنون بنغازي منظمة أمجاد لجمع وإحةاء للتراث3456ثقافة و فنون مصراتةمؤسسة االمام أحمد زروق للعلوم والثقافة والتربةة3406

ثقافة و فنون بنغازي منظمة كوبسيس لدعم الفكر واإلبداع 3457ثقافة و فنون طرابلسجمعةة خطوة بخطوة للثقافة والفنون 3407

ثقافة و فنون بنغازي مؤسسة الرداء اللةبي3458ثقافة و فنون طرابلسجمعةة الوفاق املغربةة الثقافةة الريايةة االجتماعةة 3408

ثقافة و فنون طرابلسمنظمة جرس للثقافة وحقوق االنسان 3459ثقافة و فنون جالومنتدى هلمو للحوار3409

ثقافة و فنون اوباري جمعةة ايسكتا للثقافة االجتماعةة 3460ثقافة و فنون سرتمنظمة مجمع لةبةا وطن وتاريخ3410

ثقافة و فنون الزنتانجمعةة الكردون للثرات وترمةم االثار3461ثقافة و فنون طرابلسمنظمة فنجان من الثقافة 3411

ثقافة و فنون بنغازي جمعةة القلم الثقافةة اإلجتماعةة3462ثقافة و فنون طرابلسجمعةة قافلة املعرفة للثقافة والتنمةة 3412

ثقافة و فنون اوباري لحفظ الثراتتيهوس يجمعةة 3463ثقافة و فنون غاتللثقافة والثرات توماستجمعةة 3413

ثقافة و فنون طرابلساملنظمة اللةبةة للثرات والصناعات التقلةدية 3464ثقافة و فنون زوارةجمعةة زوارة للهوية والثرات3414

ثقافة و فنون طرابلستجمع قرجي الثقافي االجتماعي 3465ثقافة و فنون طرابلسمنظمة حلم شاب للثقافة والفنون 3415

ثقافة و فنون البةضاء فبراير الثقافي17منتدى شعراء 3466ثقافة و فنون طرابلساملنظمة اللةبةة للثقافة والتنمةة 3416

ثقافة و فنون طرابلسحركة شباب التنوير لدعم الثقافة والفنون   3467ثقافة و فنون درنةجمعةة الفن التشكةلي درنة3417

ثقافة و فنون بنغازي جمعةة االجواد للتراث3468ثقافة و فنون بنغازي جمعةة البدر لالعمال الخيرية والتوعوية والثقافةة3418

ثقافة و فنون طرابلسمجموعة العالقي للعمل املسرحي3469ثقافة و فنون طرابلسجمعةة أيواء لةبةا للثقافة والفنون 3419

ثقافة و فنون طرابلسمؤسسة علي قانه للثقافة والفنون 3470ثقافة و فنون وادي االجالجمعةة بنذ بةه للثرات واالثارواالبداع3420

ثقافة و فنون براك الشاطئمنتدى عين البالد الثقافي3471ثقافة و فنون غدامسجمعةة أحباء غدامس للمحافظة على الثرات3421

ثقافة و فنون بنغازي منظمة حركة استمرارية الثورة 3472ثقافة و فنون غدامسجمعةة تصلت نوشنا قوس قزح للصناعات التقلةدية 3422

ثقافة و فنون غدامسجمعةة اندويدر للصناعات الجلدية  التقلةدية 3473ثقافة و فنون سبها جمعةة حكمة نساء للثرات والصناعات التقلةدية 3423

ثقافة و فنون براك الشاطئمنتدى حافز الثــقــافــي3474ثقافة و فنون بنغازي جمعةة شعراء لةبةا للشعر الشعبي3424

ثقافة و فنون طرابلسائتالف شباب الدريبي الثقافي االجتماعي3475ثقافة و فنون مصراتةاملركز اللةبي للتوثةق والدراسات التاريخةة3425

ثقافة و فنون طرابلسدار زنزور للثقافة والفنون 3476ثقافة و فنون نالوتجمعةة بقالة للثرات االمازيغي3426

3477ثقافة و فنون مرزقجمعةة تيريكين الحةاء ثرات والثقافة  أموهاغ 3427
جمعةة عبق الثرات للصناعات التقلةدية واالشغال 

الةدوية 
ثقافة و فنون غدامس

ثقافة و فنون طرابلسالجمعةة اللةبةة االمازيغةة للثرات والثقافة3478ثقافة و فنون نالوتوالثراتلالصالةالاللوتةةجمعةة زينب  3428

ثقافة و فنون طرابلسرابطة الوعي الثقافةة3479ثقافة و فنون فرسطاءلحماية االثار والثرات الثقافيتةلتمجمعةة 3429

ثقافة و فنون طرابلسالنادي العائلي الثقافي الرياض ي االجتماعي3480ثقافة و فنون طرابلسحركة رياح التغةير للثقافة والتنمةة البشرية 3430

ثقافة و فنون طرابلسجمعةة الحوار والثقافة العربةة 3481ثقافة و فنون طرابلساالتحاد اللةبي للفنون البصرية 3431

ثقافة و فنون صبراتةمنتدى املعرفة للثقافة والحوار 3482ثقافة و فنون غريانجمعةة السانةة للفنون و الثرات3432

ثقافة و فنون طرابلسمؤسسة كلمة للثقافة واالنماء3483ثقافة و فنون بنغازي الجمعةة اللةبةة للماثورات الشعبةة 3433

ثقافة و فنون نالوتلجمع الثرات الحرابةشروسجمعةة 3484ثقافة و فنون بنغازي مؤسسة مختبر االبداع اللةبي الثقافي 3434

ثقافة و فنون الجفرةجمعةة الثرات االصةل  بالفقهاء3485ثقافة و فنون غاتبغاتالفنون والثرات التقلةدي أهنسواءجمعةة 3435

ثقافة و فنون بنغازي نادي املناظرة اللةبي3486ثقافة و فنون ودانجمعةة شباب التغةير الحضاري  بودان3436

ثقافة و فنون زوارةمنتدى تويزا لنشر الوعي الثقافي واالجتماعي3487ثقافة و فنون بنغازي مؤسسة العوالي3437

ثقافة و فنون بنغازي تجمع شباب امللكةة الدستورية3488ثقافة و فنون طرابلسجمعةة الشةخ سلةمان باشا الباروني للثقافة والثرات3438

3489ثقافة و فنون طرابلسمنظمة ديوان للثقافة والفن واالدب3439
االتحاد اللةبي العام ملنظمات أسر شهداؤ ومفقودي ثورة 

فبراير17
ثقافة و فنون مصراتة

ثقافة و فنون بئر الغنمجمعةة ربوع البادية للثرات   بئر الغنم3490ثقافة و فنون طرابلسجمعةة لةبةا لهواة الطوابع والعمالت3440

ثقافة و فنون طرابلسمنتدى الحي الصناعي الثقافي الرياض ي االجتماعي 3491ثقافة و فنون املرقبجمعةة الباصور للثرات3441

ثقافة و فنون سبها جــمعةة الطفـــل صديــــق الكتاب 3492ثقافة و فنون طرابلسمنتدى الحوار للثقافة والتنمةة 3442

ثقافة و فنون طرابلسجمعةة لةبةا للفنون التشكلةة 3493ثقافة و فنون الرحةباتجمعةة زهرة الجةل الثقافةة االجتماعةة الخيرية 3443

ثقافة و فنون غدامسجمعةة دن مغرومة للثرات والخدمات السةاحةة 3494ثقافة و فنون االبرق مؤسسة االبرق للثقافة والتنمةة3444

ثقافة و فنون جالومنتدى شباب جالو3495ثقافة و فنون بنغازي ائتالف الجمعةات اللةبةة للتراث والفنون 3445

ثقافة و فنون العمامرة ة مؤسسة الريادة للثقافة والفنون والخدمات االجتماعة3496ثقافة و فنون براك الشاطئمنتدى الرأس قيرة  الثقافي االجتماعي 3446

ثقافة و فنون مرزقمنتدى اسرة صناع املستقبل الثقافةة الشبابةة 3497ثقافة و فنون براك الشاطئالجمعةة اللةبةة لتنمةة الثقافة السةاسة 3447

ثقافة و فنون براك الشاطئمنتدى الخةل الثقافي3498ثقافة و فنون اجدابةاتعلةمجمعةة دعاة الخير لالعمال الخيرية والثقافةة والتربةة و 3448

ثقافة و فنون طرابلسمؤسسة فنون للثقافة واالعالم3499ثقافة و فنون اجدابةااملؤسسة اللةبةة للثقافة والفكر 3449

ثقافة و فنون مسالتةمنتدى املواهب لإلبداع بمسالته3500ثقافة و فنون بنغازي منظمة الجموع  للفنون والتراث3450
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املجالاملدينةاالسمتاملجالاملدينةاالسمت

ثقافة و فنون الكفرةتطوعي,اجتماعي ,ثقافي ,منتدى شباب الكفرة 3551ثقافة و فنون بنغازي جمعةة أصدقاء اآلثار اللةبةة3501

ثقافة و فنون سرتمؤسسة الحدث للثقافة واإلعالم3552ثقافة و فنون اوباري جمعةة تانيت للثرات والثقافة والفنون 3502

ثقافة و فنون براك الشاطئمنتدى احالمنا الثقافي االجتماعي3553ثقافة و فنون سبها جمعةة لةبةا الجديدة الثقافةة االجتماعةة 3503

ثقافة و فنون زلةتنجمعةة دلةل لألثار و الحضارات القديمة وعلوم التاريخ3554ثقافة و فنون سبها مؤسسة الوفاق للثقافة والتنمةة البشرية 3504

ثقافة و فنون الرجبانجمعةة البينان للحفاظ على الثرات 3555ثقافة و فنون براك الشاطئمنتدى النخةل الثقافي االجتماعي  التنموي 3505

ثقافة و فنون سبها مؤسسة ابداع و مواهب الجنوب الثقاثةة الفنةة3556ثقافة و فنون غدامسالتارقيالواحة لحفظ الثرات اتلسانجمعةة 3506

ثقافة و فنون طرابلسمؤسسة بطولة لةبةا للذاكرة3557ثقافة و فنون بنغازي منظمة هيرودت لدعم الفكر واإلبداع3507

ثقافة و فنون طرابلساملنظمة الطرابلسةة للفنون والثقافة 3558ثقافة و فنون بنغازي جمعةة اإلنسان وكوكب األرض الثقافةة3508

ثقافة و فنون طرابلسجمعةة االطار للثقافة والفنون 3559ثقافة و فنون غدامسجمعةة الرحبة للثرات الشعبي واالثار3509

ثقافة و فنون القةقب جمعةة القةقب للتغير 3560ثقافة و فنون طرابلساملؤسسة اللةبةة للفنون والتعاون الثقافي 3510

ثقافة و فنون سبها جمعةة شبابك يالةبةا الثقافةة 3561ثقافة و فنون غدامسجمعةة غدامس للثرات واملخطوطات 3511

ثقافة و فنون سبها جمعةة تةمةط للفنون و الثرات اللةبي3562ثقافة و فنون غاتجمعةة تاسةلي للفنون الشعبةة 3512

ثقافة و فنون االجالوادي جمعةة التعارف االهلةة الثقافةة3563ثقافة و فنون طرابلسمنظمة القصر للمواهب والفنون 3513

ثقافة و فنون الكفرةجمعةة وطن الجريد للترات والفنون 3564ثقافة و فنون بنغازي منتدى االكاديمةات للثقافة املدنةة3514

ثقافة و فنون البةضاء منظمة شمس للثقافة واألعالم3565ثقافة و فنون بنغازي نادي بنغازي للسةارات الكالسةكةة3515

ثقافة و فنون طرابلسحركة رواد التنوير لالبداع الفكري 3566ثقافة و فنون بني ولةدجمعةة بن تليس للثقافة والفنون والثرات3516

ثقافة و فنون ودانجمعةة لةبةا الوفاء بودان3567ثقافة و فنون براك الشاطئجمعةة وتزودوا الشبابةة للثقافة والفنون 3517

ثقافة و فنون سوكنةجمعةة رؤيا الخيرية الثقافةة بسوكنه3568ثقافة و فنون بنغازي مؤسسة فوتو للتصوير الفوتوغرافي3518

ثقافة و فنون بنغازي املركز اللةبي للدراسات الثقافةة 3569ثقافة و فنون درنةاملركز الثقافي اإلسالمي درنة3519

ثقافة و فنون الكفرةمنظمة الكتاب و االدباء و املثقفين بالكفرة3570ثقافة و فنون بنغازي مؤسسة املصباح السحري للقصص املصورة3520

ثقافة و فنون بنغازي منظمة نجوم بنغازي 3571ثقافة و فنون البةضاء جمعةة وصايا 3521

ثقافة و فنون الزنتانمنظمة واحة الفنانين بالزنتان 3572ثقافة و فنون طرابلسمنظمة الشقائق للثقافة والتنمةة 3522

ثقافة و فنون مصراتةللثقافة والفنون سةكلمامؤسسة 3573ثقافة و فنون نالوتجمعةة أفكان للثقافة والثرات االمازيغي 3523

ثقافة و فنون بنغازي املنظمة اللةبةة لألشراف واملرابطين3574ثقافة و فنون الخمسمنتدى شواطئ الخمس الثقافي3524

ثقافة و فنون بنغازي منظمة فريق األمل3575ثقافة و فنون مصراتةجمعةة النادي للحوار واملناظرة3525

ثقافة و فنون بنغازي منظمة لةبةا للجمةع3576ثقافة و فنون طرابلسمؤسسة أفكار للفنون 3526

ثقافة و فنون طرابلسمركز الطوارق لدراسات وابحاث الصحراء3577ثقافة و فنون ترهونةمنظمة الفكر للثقافة والتنمةة والحوار 3527

ثقافة و فنون الرقةبةابناء الضاد لحماية اللغة العربةة والثقافة االسالمةة3578ثقافة و فنون بني ولةدجمعةة ادس للثقافة والتاريخ والفنون والثرات3528

ثقافة و فنون البةضاء موظفي االعالم والثقافة بالبةضاء3579ثقافة و فنون مسالتةجمعةة أصدقاء القلعة للثقافة والثرات3529

ثقافة و فنون بنغازي منظمة األبداع والتألق لألطفال 3580ثقافة و فنون طرابلسمنظمة املةعاد للثقافة والفنون 3530

ثقافة و فنون وادي االجالالخط العربي واالبداع الفني3581ثقافة و فنون البةضاء مؤسسة نبض الشباب 3531

ثقافة و فنون طرابلسالنادي اللةبي للرحالت السةاحةة3582ثقافة و فنون طرابلسفرقة الفرسان لألعمال املسرحةة واملوسةقى 3532

ثقافة و فنون طرابلسجمعةة شعر وفكر لالبداع3583ثقافة و فنون سبها جمعةة تاج الشهداء للفنون الجمةلة 3533

ثقافة و فنون الخمسمنظمة صوت الخمس للثقافة3584ثقافة و فنون نسمةمنتدى ابو ماض ي للثقافة والتنمةة 3534

ثقافة و فنون طرابلسفريق فلنتفكر في تنمةة بالدنا3585ثقافة و فنون الخمسمنتدى املألوف واملوشحات والثرات 3535

ثقافة و فنون طرابلسمنظمة فرسان االصالة الحةاء املوروث الثقافى3586ثقافة و فنون بنغازي منظمة يقظة إنسان لالرتقاء باإلنسان3536

ثقافة و فنون سبهاجمعةة اصدقاء الةونسكو سبها3587ثقافة و فنون بنغازي جمعةة شباب األطلس3537

ثقافة و فنون بنغازي منظمة الفةلم اللةبى الثقافةة3588ثقافة و فنون البةضاء ائتالف مؤسسات املجنمع املدني البةضاء 3538

ثقافة و فنون طرابلسمنظمة مدينة طرابلس القديمة للتنمةة 3589ثقافة و فنون بنغازي املنظمة اللةبةة الدولةة لذوي اإلرادة للثقافة والسالم3539

ثقافة و فنون بنغازي منظمة اللةبةة الثقافةة للتنمةة والتطوير 3590ثقافة و فنون بنغازي التجمع الوطني التوارق 3540

ثقافة و فنون اجدابةامنظمة اللةبةة للتنمةة والسالم 3591ثقافة و فنون بنغازي منظمة األقص ي اللةبةة الفلسطنةة للدعم والتنمةة 3541

ثقافة و فنون طرابلسمنظمة املجمع العلمي 3592ثقافة و فنون بنغازي جمعةة البراء بن مالك الدعوية الخيرية3542

ثقافة و فنون زوارةجمعةة أزرف للثقافة 3593ثقافة و فنون بنغازي املنظمة اللةبةة الدولةة للعمل االجتماعي3543

ثقافة و فنون تازربوجمعةة تازربو للتنمةة األجتماعةة 3594ثقافة و فنون بنغازي منظمة شباب بنغازي لةبةا شبل3544

ثقافة و فنون تازربوجمعةة تازربو لدعم و رعاية الشباب 3595ثقافة و فنون طرابلسجمعةة الحةاة لتطوير النشاط والتصمةم 3545

ثقافة و فنون تازربوجمعةة حماية االسرة لإلغاثة و التعاون 3596ثقافة و فنون شحات منتدى املدينة للثقافة واالعالم3546

ثقافة و فنون طرابلسمؤسسة درب مانديال للثقافة 3597ثقافة و فنون شحات جمعةة حركة الجهاد اللةبي3547

3548
ثقافة و فنون بنغازي االتحاد الوطني لشباب لةبةا

3598
ال جمعةة ثرات فزان لالزياء واملقتنةات الشعبةة واالعم

الخيرية
ثقافة و فنون سبها

ثقافة و فنون طرابلسجمعةة بادرة للثقافة و التوعةة 3599ثقافة و فنون بنغازي منظمة املجهر 3549

ثقافة و فنون طرابلساملؤسسة اللةبةة للتنمةة و اإلغاثة و اإلعمار 3600ثقافة و فنون البةضاء املركز االعالمي الثقافى شهداء الجبل 3550
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ثقافة و فنون زوارةمنظمة معا لتحقةق أهدافنا3651ثقافة و فنون بنغازي منظمة شباب بنغازي الكبري 3601

ثقافة و فنون طرابلسمنظمة تاويزا للتراث الثقافي والتنمةة البشرية3652ثقافة و فنون بنغازي منظمة أوفةاء بنغازي الثقافةة واألجتماعةة الحقوقةة 3602

ثقافة و فنون مصراتةجمعةة أماطين للثقافة األمازيغةة3653ثقافة و فنون طرابلسمنظمة تطلع للتنمةة و التمكين 3603

ثقافة و فنون طرابلسجمعةة سفراء بال حدود لهواة الطوابع والعمالت3654ثقافة و فنون درجمنظمة رواد الفكر للعمل الثقافى والوطنى3604

ثقافة و فنون درنةجمعةة التراحم للرعاية الصحةة3655ثقافة و فنون بنغازي منظمة الطارق الشبابةة للتنمةة والتطوير3605

ثقافة و فنون زلةتناملنظمة األهلةة لرعاية الطالب بزلةتن3656ثقافة و فنون طرابلسجمعةة عين الواحة للمبادئ االنسانةة و الثقافةة 3606

ثقافة و فنون الكفرةمنظمة سواعد االمة للتنمةة والتطوير3657ثقافة و فنون طرابلسمنظمة الفنون الجمةلة للثقافة و الفنون 3607

ثقافة و فنون درججمعةة أها كةت للزي التارقي3658ثقافة و فنون املرج بيت املرج الثقافي3608

ثقافة و فنون بنغازي منظمة تجمع تاناروت لألبداع اللةبي3659ثقافة و فنون بنغازي للثقافة والفنون 450منظمة 3609

ثقافة و فنون الرحةباتمنظمة بنت النجع لثراث الشعبى3660ثقافة و فنون غريانجمعةة بادر بالخير التوعوية التثقةفةة  3610

ثقافة و فنون سبهامنظمة رؤيا للحوار واملناظرة3661ثقافة و فنون طرابلسمنظمة أويا الثقافةة األجتماعةة3611

ثقافة و فنون طرابلسمنظمة سر النجاح لالعمال الخيرية والثقافةة3662ثقافة و فنون طرابلساملنظمة الجغرافةة لعموم أفريقةا 3612

ثقافة و فنون بنغازي منظمة منتدي القضايا العامة3663ثقافة و فنون طرابلساملنظمة اللةبةة للمناظرات3613

ثقافة و فنون مسالتةجمعةة الوفاق الخيرية للمعاقين 3664ثقافة و فنون الكفرةمنظمة األثير الصافي للتوعةة والتثقةف العام 3614

ثقافة و فنون طرابلسأتحاد السالم للعمل الوطني3665ثقافة و فنون طرابلسمنظمة الرونق للثقافة والفنون 3615

ثقافة و فنون بنغازي منظمة هاش تاق للتطوير والدعم الفني 3666ثقافة و فنون طرابلسمنظمة قرطاس للتوعةة والتنمةة3616

ثقافة و فنون طرابلسمنظمة همة الطالبةة3667ثقافة و فنون بنغازي جمعةة عمر املختار لسباقات الحمام الزاجل 3617

ثقافة و فنون مصراتةمنظمة تنوع للثقافة والحوار3668ثقافة و فنون زوارةمنظمة ات ويلول الثقافةة3618

ثقافة و فنون طرابلساملؤسسة اللةبةة للدراسات املقاصدية3669ثقافة و فنون بنغازي منظمة نةو لةبةا الثقافةة3619

ثقافة و فنون بنغازي املنظمة اللةبةة للعالقات العامة والدبلوماسةة3670ثقافة و فنون بنغازي جمعةة أيادينا للتكافل األجتماعي 3620

ثقافة و فنون بنغازي منظمة نادي الحوار اللةبي3671ثقافة و فنون بنغازي منظمة بنتابولس للثقافة والحقوق والحريات 3621

ثقافة و فنون بنغازي منظمة الرائدة لجمع شمل االنتفاية3672ثقافة و فنون بنغازي منظمة من أجل بنغازي 3622

ثقافة و فنون بنغازي جمعةة جرمه لهواة العمالت والطوابع3673ثقافة و فنون طرابلسمنظمة الدبلوماسةين اللةبةين3623

ثقافة و فنون طرابلساملنظمة اللةبةة املغربةة لرعاية الطفولة3674ثقافة و فنون طرابلسمنظمة ماركوس للثقافة والفنون 3624

ثقافة و فنون طرابلسمنظمة الحكمة للبحوث والدراسات االستراتةجةة 3675ثقافة و فنون طرابلسجمعةة أم األلعاب الريايةة الثقافةة3625

3626
ثقافة و فنون طرابلسمنظمة األجةال للتوعةة والثقافة املجتمعةة

3676

مؤسسة البحر املتوسط لالنماء وبناء القدرات واالعمال 
االنسانةة

ثقافة و فنون بنغازي 

ثقافة و فنون طرابلسمنظمة السريالةة للفنون 3677ثقافة و فنون الخمسمنظمة النبراس للفكر والحوار والدراسات3627

3628

الجمعةة الوطنةة اللةبةة لهواة الطوابع والعمالت واملقتنةات
التراثةة

ثقافة و فنون طرابلس
3678

ثقافة و فنون البةضاء املعرفة للثقافة والتعلةم والتعلم

ثقافة و فنون طرابلساملنظمة اللةبةة للتعاون والتنمةة3679ثقافة و فنون بنغازي جمعةة نداء بنغازي للثقافة 3629

ثقافة و فنون طرابلسمؤسسة كفاءة  للتطوير والتأهةل3680ثقافة و فنون طرابلسمنظمة اإلرث املتجدد للثقافة والفنون 3630

ثقافة و فنون طرابلسمنظمة شباب فةنا الخير للتنمةة3681ثقافة و فنون بنغازي املنظمة الدولةة للثقافة واألسالم3631

ثقافة و فنون طرابلسمنظمة أوان للتنمةة والتوعةة3682ثقافة و فنون طرابلساملنظمة اللةبةة لألقالم الوثائقةة3632

ثقافة و فنون طرابلسجمعةة بصمة خير لألعمال التطوعةة3683ثقافة و فنون طرابلسجمعةة بالدي أصالة وتراث لألعمال الخيرية3633

ثقافة و فنون طرابلسمؤسسة لةبةا للسةاحة واملناشط3684ثقافة و فنون بنغازي منظمة ليش ال للتوعةة والثقافة 3634

ثقافة و فنون طرابلسمنظمة القافلة لحقوق الشباب3685ثقافة و فنون بنغازي باللةبي للثقافة ETمنظمة 3635

ثقافة و فنون بنغازي منظمة الرحماء لحقوق االنسان3686ثقافة و فنون صرمانمنظمة شباب الخير للنشاط االجتماعي3636

ثقافة و فنون بنغازي مؤسسة النماء الخيرية3687ثقافة و فنون الزاويةمنظمة تراث األجداد في قلوب االحفاد3637

ثقافة و فنون بنغازي منظمة سفةنة التطوع لالعمال الخيرية3688ثقافة و فنون سبهاجمعةة خطوة خير لالعمال الخيرية3638

ثقافة و فنون بنغازي الجمعةة اللةبةة للتنمةة والثقافة3689ثقافة و فنون طرابلسجمعةة أرام للتنمةة والتطوير والتثقةف3639

ثقافة و فنون غدامسجمعةة اطفال غدامس للفنون و مواهب الطفل 3690ثقافة و فنون طرابلسمؤسسة املناشط املتحدة للثقافة والفنون 3640

ثقافة و فنون غدامسمنظمة فريق رواد الخير 3691ثقافة و فنون بنغازي منظمة أطفالنا أمالنا الثقافةة الخيرية 3641

ثقافة و فنون بنغازي منظمة عةوق لهواة الفلك والفضاء3692ثقافة و فنون طرابلسجمعةة التاتش اللةبي3642

ثقافة و فنون طرابلساملؤسسة اللةبةة األولي للتنمةة والتطوير3693ثقافة و فنون طرابلسالجمعةة اللةبةة ألعضاء الهةئات القضائةة3643

ثقافة و فنون طرابلساملؤسسة العاملةة للدعم واإلسناد الخيرية3694ثقافة و فنون طرابلسمنظمة نون للتراث والفنون 3644

ثقافة و فنون بنغازي منظمة العمارة وتخطةط املدن3695ثقافة و فنون طرابلسجمعةة تمدورت العلمةة الثقافةة3645

ثقافة و فنون بنغازي الجمعةة اللةبةة لهواة الطوابع البريدية3696ثقافة و فنون بنغازي منظمة أبناء لةبةا لذوي األعاقة والتوعوية والثقافةة3646

ثقافة و فنون جنزور منظمة سماء بالدي لألعمال الخيرية3697ثقافة و فنون طرابلسمؤسسة الغزالة لألداب والتاريخ اللةبي3647

ثقافة و فنون طرابلسمؤسسة كوني أنت الثقافةة اإلجتماعةة 3698ثقافة و فنون بنغازي منظمة سجال للمناظرة3648

ثقافة و فنون طرابلسجمعةة حي االندلس لألعمال الخيرية3699ثقافة و فنون بنغازي منظمة هةأة املبادرة الوطنةة3649

ثقافة و فنون بنغازي منظمة في الجنة نلتقي لالعمال الخيرية3700ثقافة و فنون طرابلسجمعةة الطالب للمناظرات املدرسةة3650
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املجالاملدينةاالسمتاملجالاملدينةاالسمت

ثقافة و فنون طرابلسمنظمة البةان للطب البديل3751ثقافة و فنون بنغازي مؤسسة سةال لألعمال الخيرية3701

ثقافة و فنون بنغازي منظمة أشبال املرور الحقوقةة3752ثقافة و فنون بني ولةداملنتدى الثقافى بنى ولةد3702

ثقافة و فنون بنغازي منظمة عون لحقوق االنسان3753ثقافة و فنون طرابلسمنظمة من أجل السالم لألعمال الخيرية واالنسانةة 3703

ثقافة و فنون طرابلسمؤسسة اإلبداع لعلوم التعلةم3754ثقافة و فنون بنغازي العاملةة للسالم و األمن االنساني3704

ثقافة و فنون بنغازي املنظمة اللةبةة ملستمعي أثير الردايو الثقافةة3755ثقافة و فنون طرابلسمنظمة االعالم الثقافي الطالبي 3705

ثقافة و فنون بنغازي منظمة العلوم العصبةة اللةبةة3756ثقافة و فنون طرابلسمنظمة أي بلس للتنمةة الطالبةة3706

ثقافة و فنون طرابلسمنظمة لوبةا الشبابةة للتنمةة3757ثقافة و فنون الكفرةمنظمة اإلعمار للتنمةة البشرية واملكانةة 3707

ثقافة و فنون طرابلسمنظمة أينا للموسةقى واملواهب اللةبةة3758ثقافة و فنون الزاويةمنظمة تلةد لةبةا للتراث والبيئة3708

ثقافة و فنون طرابلساملؤسسة اللةبةة للحوكمة الرشةدة3759ثقافة و فنون طرابلسمنظمة تاروت لحقوق االنسان3709

ثقافة و فنون الزاويةمنتدى السالم الثقافي االجتماعي3760ثقافة و فنون طرابلسالجمعةة اللةبةة إلدارة املشروعات3710

ثقافة و فنون بنغازي منظمة ع الخير جمعتنا3761ثقافة و فنون درنةمنظمة العلوم واالحةاء البحرية3711

ثقافة و فنون بنغازي منظمة السلفةوم للتنمةة و السلم االجتماعي3762ثقافة و فنون طرابلسالجمعةة اللةبةة العلمةة للصرع3712

ثقافة و فنون بنغازي منظمة البحاث الشباب اللةبةة3763ثقافة و فنون طرابلسمنظمة خطوة لبناء املجتمع3713

ثقافة و فنون طرابلساملنظمة اللةبةة ملتقاعدي الشرطة3764ثقافة و فنون طرابلسمنظمة األوفةاء لجامعة سرت3714

ثقافة و فنون طرابلساملنظمة اللةبةة للرحالت السةاحةة3765ثقافة و فنون ودانمنظمة حريات للثقافة واإلعالم3715

ثقافة و فنون طرابلسمنظمة يوتوبةا للتنمةة البشرية3766ثقافة و فنون طرابلساملنظمة اللةبةة للتعايش السلمي3716

ثقافة و فنون بنغازي مؤسسة فاب الب لةبةا3767ثقافة و فنون طرابلسمؤسسة لةبةا لألعالم3717

ثقافة و فنون طرابلسمنظمة دعونا نكشف مواهبنا الشبابةة3768ثقافة و فنون طرابلسجمعةة الصداقة اللةبةة االمريكةة3718

ثقافة و فنون بنغازي منظمة اجواد تاورغاء للتنمةة و االعمال الخيرية3769ثقافة و فنون طرابلساملنظمة العربةة للتعاون الثقافي3719

ثقافة و فنون طرابلسمنظمة نطاق لةبةا لتنمةة وتطوير اإلعالم3770ثقافة و فنون طرابلسمؤسسة كروم للثقافة3720

ثقافة و فنون طرابلسجمعةة سبةل الحق السر شهداء االرهاب بسرت3771ثقافة و فنون طرابلسالجمعةة اللةبةة ألعصاب االطفال3721

ثقافة و فنون هون جمعةة نهج للمجهود الذاتي3772ثقافة و فنون طرابلسمنظمة مسارات للدراسات واالبحاث3722

ثقافة و فنون طرابلسالجمعةة اللةبةة لالهتمام باملاهب3773ثقافة و فنون طرابلسالجمعةة اللةبةة للمساواة والتنمةة الريفةة3723

ثقافة و فنون زلةتنمنظمة فكرة وأثر للثقافة والفنون 3774ثقافة و فنون طرابلساملؤسسة اللةبةة للتدقةق الشرعي3724

ثقافة و فنون الزاويةمؤسسة نادي القارئ للثقافة 3775ثقافة و فنون طرابلسمنظمة املرصد العمالي اللةبي3725

ثقافة و فنون بنغازي نادي عوض اعبةدة للفنون التشكةلةة3776ثقافة و فنون ترهونةمنظمة لةبةا العاملةة للشباب3726

ثقافة و فنون طرابلسالجمعةة اللةبةة لطب التجمةل والليزر3777ثقافة و فنون طرابلسمنظمة املواطنة حقي للحقوق والثقافة 3727

ثقافة و فنون القلعة منظمة تماريس للتراث والتنمةة البشرية3778ثقافة و فنون طرابلسجمعةة أهالةنا لالعمال الخيرية واالنسانةة3728

ثقافة و فنون طرابلساملنظمة الوطنةة لدعم وتمكين الشباب3779ثقافة و فنون الكفرةمنظمة يد العون لألعمال الخيرية 3729

ثقافة و فنون بنغازي مؤسسة غصن الزيتون 3780ثقافة و فنون الجمةلاملنظمة الوطنةة للتراث والفنون واملقتنةات الشعبةة3730

ثقافة و فنون طرابلسمؤسسة لةبةا لالقتصاد والتنمةة 3781ثقافة و فنون طرابلسجمعةة خير هللا لالعمال الخيرية3731

ثقافة و فنون طرابلسمنظمة أفريقةا املستقبل للتنمةة والتوعةة 3782ثقافة و فنون الزاويةمنظمة مسارات للسالم والتنمةة3732

ثقافة و فنون طرابلساملنظمة اللةبةة للشباب والسةاحة3783ثقافة و فنون الكفرةجمعةة سوق الكفرة الخيري 3733

ثقافة و فنون طرابلساملنظمة الدولةة للثقافة والرياية العمالةة اللةبةة3784ثقافة و فنون طرابلسةاملؤسسة الوطنةة الدولةة ملكافحة املخدرات والظواهر السلبة3734

ثقافة و فنون طرابلسجمعةة السرايا الحإمرأة للتراث واملوروث اللةبي3785ثقافة و فنون طرابلساملنظمة املدنةة ألمازيغ لةبةا3735

ثقافة و فنون الخمسجمعةة مربي النحل اللةبةة3786ثقافة و فنون طرابلسمنظمة بداية للتوعةة وحقوق االنسان3736

ثقافة و فنون الخمسجمعةة مربي املواش ي اللةبةة3787ثقافة و فنون طرابلسمنظمة لةبةا للتنمةة الثقافةة3737

ثقافة و فنون بنغازي libya preesمؤسسة لةبةا برس 3788ثقافة و فنون مصراتةجمعةة األكاديمةين اللةبةين3738

ثقافة و فنون سبهاجمعةة عين الصقر لتنظةم رحالت السةاحةة الخيرية3789ثقافة و فنون طرابلساملؤسسة اللةبةة للذكاء والريايات الذهنةة3739

ثقافة و فنون طرابلسمنظمة الجلةلة لألعمال الخيرية 3790ثقافة و فنون درججمعةة جسور الثقافةة واإلعالمةة3740

ثقافة و فنون سبهاجمعةة الشعاع للثقافة واالعمال الخيرية3791ثقافة و فنون طرابلسمنظمة منتدى الوان الثقافي االدبي3741

ثقافة و فنون طرابلسمنظمة أفاق لرعاية الشباب3792ثقافة و فنون الزاويةياملنظمة الدولةة لدعم مشروعات التربةة والتعلةم العال3742

ثقافة و فنون هون جمعةة الواحة األهلةة للتراث3793ثقافة و فنون طرابلسمنظمة تفعةل للتنمةة والتطوير3743

ثقافة و فنون سبهامنطمة نقوش فزان للفنون الجمةلة والثرات3794ثقافة و فنون طرابلسمنظمة رؤية واحدة للتنمةة املستدامة والسلم االجتماعي3744

ثقافة و فنون االصابعةجمعةة جبل النفوسة للتنمةة3795ثقافة و فنون طرابلسمؤسسة إرتقاء للتربةة والتعلةم3745

ثقافة و فنون مرزقجمعةة االيادي املبدعة للصناعات التقلةدية مرزق3796ثقافة و فنون طرابلسالجمعةة اللةبةة لالداب والفنون 3746

ثقافة و فنون سبهامنظمة نادي املناطرة سبها3797ثقافة و فنون طرابلسجمعةة أمل للتنمةة البشرية واالعمال الخيرية3747

ثقافة و فنون بنغازي منظمة فريق الشباب 3798ثقافة و فنون طرابلسمؤسسة ماركوس للتنمةة الشاملة 3748

ثقافة و فنون مصراتةمنظمة اليسر للتطوير والتنمةة املجتمعةة3799ثقافة و فنون بنغازي املنظمة اللةبةة للسالم والتنمةة3749

ثقافة و فنون طرابلسمنظمة االبرار ملكافحة ظاهرة قةادة االطفال السةارات3800ثقافة و فنون غدامسمؤسسة املحجة االعالمةة3750
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ثقافة و فنون طرابلسمنظمة حلم الشباب للتنمةة والتطوير3851ثقافة و فنون طرابلسمنظمة بصمة فن االبداعةة3801

ثقافة و فنون طرابلسمنظمة معا لدعم شباب العاصمة3852ثقافة و فنون وادي البوانيسمنظمة دار البوانيس للفنون والثقافة3802

ثقافة و فنون طرابلسمنظمة سفراء الصحافة واإلعالم3853ثقافة و فنون طرابلسالجمعةة اللةبةة للخدمة االجتماعةة3803

ثقافة و فنون طرابلسمؤسسة املنتهي للتعلةم واالبتكار3854ثقافة و فنون طرابلسمنظمة الرجل االزرق للعدالة والحقوق والحريات3804

ثقافة و فنون بنغازي منظمة قادة شباب التغةير للتنمةة والتطوير3855ثقافة و فنون طرابلسمنظمة لةبةون بال حدود3805

ثقافة و فنون بنغازي منظمة سما النسائةة3856ثقافة و فنون طرابلسجمعةة الطهاة اللةبةين3806

ثقافة و فنون بنغازي منظمة ابتسامة وطن الخيرية3857ثقافة و فنون طرابلسمنظمة طموح املستقبل السةاحي3807

ثقافة و فنون زلةتنالجمعةة اللةبةة لحماية اللغة العربةة زلةتن3858ثقافة و فنون طرابلساملنظمة اللةبةة للتقدم العلمي3808

ثقافة و فنون الشاطئمؤسسة اآلن للثقافة واإلعالم3859ثقافة و فنون طرابلسمؤسسة جاهد لالعمال الخيرية والحقوق والحريات3809

ثقافة و فنون زلةتناملنظمة الهندسةة للتنمةة والتطوير3860ثقافة و فنون طرابلسمؤسسة القرافي للثقافة واالعالم3810

ثقافة و فنون مصراتةاملؤسسة اللةبةة للوثائق التاريخةة3861ثقافة و فنون طرابلسالجمعةة اللةبةة للغة االنجليزية3811

ثقافة و فنون مصراتةاملنظمة اللةبةة للتعلةم والتطوير3862ثقافة و فنون طرابلساملنظمة اللةبةة للقراءة3812

ثقافة و فنون بنغازي منظمة املرصد الثقافي االجتماعي3863ثقافة و فنون طرابلسمؤسسة ورق للفنون والثقافة3813

ثقافة و فنون بنغازي منظمة الحراك الشبابي الوطني الديمقراطي3864ثقافة و فنون طرابلسجمعةة املرشد الستراتةجةات النفط والغاز3814

ثقافة و فنون طرابلسمؤسسة نفوسة للتواصل الثقافي واالجتماعي3865ثقافة و فنون طرابلسمنظمة املبدعون للثقافة واالداب والفنون 3815

ثقافة و فنون الخمسمنظمة فلنرتقي معا الخمس3866ثقافة و فنون طرابلسمنظمة تمكين لالشخاص ذوي االعاقة3816

ثقافة و فنون طرابلسمؤسسة نلتقي لنرتقي3867ثقافة و فنون طرابلسمنظمة تنوير للتنمةة املحلةة والتطوير3817

ثقافة و فنون بنغازي تجمع برنةتش ي للثقافة والفنون 3868ثقافة و فنون سرتمنظمة الخلةج لالعمال الخيرية والتنمةة البشرية3818

ثقافة و فنون مصراتةجمعةة امللتقى املتوسطي للفنون 3869ثقافة و فنون طرابلسمنظمة بناة الوطن للتنمةة واالعمال الخيرية3819

ثقافة و فنون سبهامنظمة منتدى املواهب املتألقة الفني الثقافي3870ثقافة و فنون طرابلساملنظمة املجتمعةة للعلوم والتوعةة والثقافة 3820

ثقافة و فنون بنغازي املنظمة اللةبةة للطويروالتعلةم3871ثقافة و فنون وادي االجالجمعةة اعمل معروفا لالعمال الخيرية والتطوعةة3821

ثقافة و فنون بنغازي املؤسسة الدولةة لالعالم والثقافة والفنون 3872ثقافة و فنون طرابلساملنظمة اللةبةة لسةدات االعمال3822

حماية املستهلكبنغازي جمعةة حماية املستهلك3873ثقافة و فنون طرابلساملنظمة اللةبةة من املخدرات واملؤثرات العقلةة3823

حماية املستهلكبنغازي الجمعةة اللةبةة للفحص والتدقةق3874ثقافة و فنون االبةارمنظمة على درب االجداد3824

حماية املستهلكطرابلسجمعةة مستقبل الوطن لحماية املستهلك 3875ثقافة و فنون طرابلسمنظمة القادة للتنمةة املجتمعةة3825

حماية املستهلكطرابلسالجمعةة اللةبةة لحماية املستهلك 3876ثقافة و فنون طرابلسمؤسسة املركز لدراسات وبحوث السةاسات العامة3826

حماية املستهلكطرابلسجمعةة الحةاة لحماية املستهلك 3877ثقافة و فنون طرابلسمنظمة موازبةك للتبادل الثقافي العاملي3827

حماية املستهلكطرابلسجمعةة لةبةا االهلةة لحماية املستهلك 3878ثقافة و فنون طرابلسمؤسسة شروق لةبةا لألعمال الخيرية3828

3829

منظمة بدرة املحبة ملكافحة سوء استخدام املخدرات والوقاية 
من االمراض املنقولة

ثقافة و فنون طرابلس
3879

حماية املستهلكطرابلسجمعةة دروب الجنة 

حماية املستهلكسبها جمعةة لةبةا الحرة لحماية حقوق املستهلك3880ثقافة و فنون القلعةاتحاد مؤسسات املجتمع املدني أغرم3830

حماية املستهلكطرابلساالتحاد اللةبي لجمعةات حماية املستهلك3881ثقافة و فنون طرابلسمنظمة لةبةا للثقافة واالعالم3831

حماية املستهلكطرابلسجمعةة تواصل لحماية املستهلك3882ثقافة و فنون طرابلسمنظمة بشائر الخيرات لإلغاثة واملساعدات العامة3832

حماية املستهلكطرابلساملرصد الوطني لحماية املستهلك والبيئة 3883ثقافة و فنون طرابلسمنظمة التنوير للثقافة االجتماعةة3833

حماية املستهلكطرابلسجمعةة معا من اجل حماية املستهلك3884ثقافة و فنون إدلةم جمعةة الريشة للصناعات التثلةدية و الفخار 3834

حماية املستهلكطرابلسالجمعةة الوطنةة لحماية املستهلك والبيئة 3885ثقافة و فنون طرابلسمؤسسة ومازال فةنا الخير لألعمال الخيرية3835

حماية املستهلكالزاويةجمعةة الزاوية لحماية املستهلك3886ثقافة و فنون طرابلسمؤسسة التأهةل العلمي ألهل القرأن والسنة3836

حماية املستهلكصرمانجمعةة صرمان لحماية املستهلك3887ثقافة و فنون سبهامؤسسة تاج األصالة للبحوث التاريخةة واآلثار 3837

حماية املستهلكوادي االجالالجمعةة الوطنةة لحماية املستهلك واستطالع السوق 3888ثقافة و فنون طرابلساملنظمة اللةبةة النسائةة للصم ويعاف السمع طرابلس3838

حماية املستهلكشحات جمعةة الحسبة لحماي املستهلك3889ثقافة و فنون طرابلسمنظمة ماقنا للثقافة واإلعالم3839

حماية املستهلكبنغازي الجمعةة اللةبةة لالتصاالت والتقنةة املعلوماتةة3890ثقافة و فنون غاتمنظمة بداية للسالم والتنمةة والديقراطةة3840

حماية املستهلكسرتجمعةة الوسطى لحماية املستهلك  بسرت3891ثقافة و فنون طرابلسمنظمة تثقةف األقران بلةبةا3841

حماية املستهلكسبها جمعةة سبها لحماية املستهلك 3892ثقافة و فنون وادي الشاطي منظمة االنامل لالعمال الخيرية3842

حماية املستهلكاملرج جمعةة عكاظ لحماية املستهلك 3893ثقافة و فنون بنغازي منظمة صوت حواء للمراة والطفل3843

حماية املستهلكاملرج جمعةة السلفةوم لحماية حقوق املستهلك 3894ثقافة و فنون طرابلسجمعةة أمل األمة لكفالة الةتةم واالعمال الخيرية3844

حماية املستهلكالكفرةلك منظمة رواد النهضة للتنمةة البشرية وحماية املسته3895ثقافة و فنون طرابلسمؤسسة الشباب اللةبي الوطني للتنمةة املجتمعةة 3845

حماية املستهلكطرابلسجمعةة السالمة لحماية املستهلك3896ثقافة و فنون طرابلسالجمعةة اللةبةة للجرافولوجةة3846

حماية املستهلكصبراتةجمعةة صبراتة لحماية املستهلك3897ثقافة و فنون طرابلسمنظمة تكوين للمعمار والفنون والخزف3847

دعوي بنغازي مجلس الدعوة واالرشاد في لةبةا3898ثقافة و فنون طرابلسجمعةة بالعلم نرتقي للنهوض بالتعلةم3848

دعوي بنغازي رابطة العمل االسالمي3899ثقافة و فنون طرابلسمؤسسة األن لدعم وتنمةة وتمكين الشباب3849

دعوي بنغازي ااملجلس األعلى للتصوف االسالمي السني في لةبة3900ثقافة و فنون طرابلسجمعةة سواعد الشباب الخيرية3850
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3901
دعوي بنغازي مؤسسة العروة الوثقي للدعوة واالرشاد

3951
ةة نوفمبر للحرية وتطبةق الشورى والديمقراط23تجمع 

والعدالة االجتماعةة
ديمقراطةةبنغازي 

ديمقراطةةطرابلسالجمعةة اللةبةة ملراقبة االنتخابات 3952دعوي بنغازي مؤسسة الدعوة لالعمال الخيرية3902

ديمقراطةةالبةضاء منتدى املواطنة الفعالة والديمقراطةة اللةبي3953دعوي طرابلس"هةئة االمر باملعروف والنهي عن املنكر3903

ديمقراطةةطرابلسطيمنظمة بوصلة لألصالح السةاس ي والتحول الديمقرا3954دعوي طرابلسالرابطة اللةبةة لحفظة القرآن الكريم3904

ديمقراطةةطرابلسمنظمة  دعم الديمقراطةة3955دعوي بنغازي ماويةاملنظمة اللةبةة لنصرة الرسل واالنبةاء واالديان الس3905

ديمقراطةةمسالتةجمعةة املرصد ملراقبــة االنتخابات مسالتـــه 3956دعوي بنغازي مركز الفاروق لالعمال الخيرية والدعوية3906

ديمقراطةةطرابلسمنظمة شاهد ملراقبة االنتخابات3957دعوي طرابلسالرابطة اللةبةة لحملة القران الكريم    3907

ديمقراطةةبنغازي ات منظمة اللةبةة لدعم الديمقراطةة ومراقبة االنتخاب3958دعوي بنغازي جمعةة حرث األخرة الخيرية الدعوية3908

ديمقراطةةبنغازي زي الهةئة التنسةقةة للمراقبة على االنتخابات بنغا3959دعوي طرابلسجمعةة حفاظ القران الكريم اللةبةة3909

ديمقراطةةالزاويةاملؤسسة اللةبةة للديمقراطةة واملواطنة الفاعلة3960دعوي بنغازي مؤسسة االمام ابن تةمةة للدعوة واالعمال الخيرية3910

ديمقراطةةطرابلسجمعةة أبشر لتطوير الشباب 3961دعوي اوباري جمعةة أبن عبد البر لعلوم السنة النبوية 3911

ديمقراطةةمصراتةمنظمة راصد ملراقبة االنتخابات ودعم الديمقراطةة 3962دعوي طرابلسجمعةة االنوار للدعوة واالصالح3912

ديمقراطةةئبراك الشاطمؤسسة لةبةا للديمقراطةة والتنمةة 3963دعوي مصراتةجمعةة الشرعةة للعلم والدعوة إلى هللا تعالى3913

ديمقراطةةبنغازي املنظمة الوطنةة للديمقراطةة واالنتخابات3964دعوي طرابلسجمعةة الهداية االسالمةة اللةبةة 3914

ديمقراطةةاوباري مركز الوطني لتنمةة الديمقراطةة سبها 3965دعوي طرابلسالجمعةة اللةبةة لعلوم الكتاب والسنة3915

ديمقراطةةطرابلساملؤسسة اللةبةة لتعزيز الديمقراطةة والحريات3966دعوي زوارةجمعةة السراج الدعوية  الخيرية 3916

3917
دعوي طرابلسجمعةة الرسالة للتعريــــف باالسالم

3967
جمعةة غات لحقوق االنسان والديمقراطةة والتنمةة 

البشرية
ديمقراطةةطرابلس

ديمقراطةةطرابلسالجمعةة اللةبةة من اجل الديمقراطةة3968دعوي الزنتانمؤسسة الفرقان للدعوة واالرشاد3918

ديمقراطةةطرابلساملنتدى اللةبيرلي اللةبي للديمقراطةة 3969دعوي مرزقجمعةة أحباب هللا لتحفةظ القرآن الكريم3919

ديمقراطةةطرابلسمنظمة االتجاه الغير الحكومي3970دعوي طرابلسجمعةة روح التسامح لتحفةظ القرأن الكريم 3920

ديمقراطةةبنغازي املنظمة املدنةة لدعم التحول الديمقراطي3971دعوي الزاويةجمعةة مهد النور لخدمة املساجد3921

ديمقراطةةبنغازي منظمة املسار الديمقراطي3972دعوي طرابلسجمعةة الدعوى والتبلةغ للتعالةم االسالمةة 3922

ديمقراطةةبنغازي شبكة الديمقراطةين في العالم العربي3973دعوي طرابلسالجمعةة الوطنةة للدعوة واالصالح3923

ديمقراطةةاجدابةامنظمة الرقةب للرقابة على االنتخابات والتوعةة3974دعوي سبها رابطة مجودي القرآن الكريم بلةبةا3924

3925
دعوي الزاويةمركز اهل الحديث واالثر للدعوة واالرشاد

3975
لدعم التحول الديمقراطي وتفعةل دور  H2Oجمعةة 

الشباب
ديمقراطةةطرابلس

ديمقراطةةطرابلساملركز اللةبي للديمقراطةة وحقوق االنسان3976دعوي طرابلسمنظمة النور لخدمة كتاب هللا3926

ديمقراطةةبنغازي الحركة امللكةة الدستورية الديمقراطةة3977دعوي املرج جمعةة حرائر ذات النطاقين املرج3927

ديمقراطةةبنغازي منظمة الشباب الحر  لدعم الديمقراطةة3978دعوي الكفرةجمعةة ابواب الجنة لالعمال الدعوية والخيرية 3928

3929
دعوي بنغازي مؤسسة دار اإلمام مسلم للسنة النبوية وعلومها

3979
منظمة العين  العادلة ملراقبة االنتخابات والتنمةة 

االجتماعةة
ديمقراطةةطرابلس

3930
دعوي زلةتنمؤسسة الرسالة لنصرة رسول هللا 

3980
ل املركز الدولي للديمقراطةة وحقوق االنسان والتواص

االعالمي
ديمقراطةةطرابلس

ديمقراطةةسبها ةة جمعةة يمير لةبةا الديمقراطةة الثقافةة االجتماع3981دعوي طرابلسمؤسسة التناصح للدعوة والثقافة واالعالم3931

ديمقراطةةبنغازي شبكة استحقاق للديمقراطةة وسةادة القانون 3982دعوي صبراتةجمعةة مفاتةح الخير الدعوية الخيرية 3932

ديمقراطةةطرابلسالشبكة اللةبةة لتعزيز الديمقراطةة 3983دعوي سرتمؤسسة وتواصوا للدعوة واالرشاد واالعمال الخيرية 3933

ديمقراطةةطرابلسمركز رؤية للتوعةة ودعم الديمقراطةة 3984دعوي بنغازي منظمة صدقة جارية للوقت واإلعمال الخيرية3934

ديمقراطةةسبها منظمة مافو لدعم الديمقراطةة وحقوق االنسان3985دعوي مصراتةحركة سالم3935

ديمقراطةةطرابلستورية الجمعةة اللةبةة للمساعدة في صةاغة القواعد الدس3986دعوي الخمساملركز اإلسالمي لدعوة وإرشاد الجالةات الخمس3936

ديمقراطةةبنغازي مؤسسة مةنا لالستقرار والديمقراطةة والتنمةة 3987دعوي طرابلسمنظمة الزيتونة لنشر القرأن الكريم 3937

ديمقراطةةطرابلسشبكة لةبةا لتنمةة الديمقراطةة3988دعوي طرابلسجمعةة قمم االندلس لخدمة القرأن الكريم 3938

ديمقراطةةطرابلستمنظمة نبنيها ونحميها للتنمةة ومراقبة االنتخابا3989دعوي طرابلسمؤسسة الصالح للتعاون على التقوى وصالح ذات البين3939

ديمقراطةةطرابلسمنظمة وفاق الوطن للديمقراطةة وحقوق االنسان3990ديمقراطةةالزنتانالتجمع الوطني من اجل العدالة والديمقراطةة3940

ديمقراطةةاملرج لةبةا الهدف3991ديمقراطةةبنغازي منتدى املواطنة للديمقراطةة والتنمةة البشرية3941

ديمقراطةةطرابلسمنظمة الشبكة للنساء املنتخبات3992ديمقراطةةطرابلساملؤسسة الوطنةة للعدالة والديمقراطةة3942

ديمقراطةةالعزيزيةمنظمة كنزي للتنمةة ومراقبة االنتخابات3993ديمقراطةةبنغازي املركز اللةبي للديمقراطةة3943

ديمقراطةةطرابلسانةةمنظمة معا لترسةخ الدولة املدنةة واملساعدات االنس3994ديمقراطةةمصراتةمنتدى الوطن للديمقراطةة وحرية التعبير3944

دينيمصراتةجمعةة االقص ى للدعوة والتعلةم3995ديمقراطةةطرابلسالجمعةة الوطنةة للديمقراطةة والتنمةة3945

ذوي االحتةاجات الخاصةمصراتةجمعةة الشجرة الطةبة للمعاقين3996ديمقراطةةطرابلسجمعةة التجمع اللةبي الديمقراطي 3946

ذوي االحتةاجات الخاصةطرابلساملنظمة الوطنةة اللةبةة لتنمةة ذوي االعاقة 3997ديمقراطةةبنغازي منتدى لةبةا الديمقراطةة3947

ذوي االحتةاجات الخاصةمصراتةجمعةة مصراته للكفةف3998ديمقراطةةبنغازي مؤسسة املتوسط للديمقراطةة واالنتخابات3948

ذوي االحتةاجات الخاصةبنغازي هةئة شؤون املعاقين وذوي االحتةاجات الخاصة3999ديمقراطةةبنغازي تجمع لةبةا الشباب الديمقراطي3949

ذوي االحتةاجات الخاصةبنغازي جمعةة التواصل لتعلةم وتثقةف الصم4000ديمقراطةةطرابلساملرصد اللةبي لدعم الديمقراطةة 3950
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ذوي االحتةاجات الخاصةتراغنجمعةة مجاديف االمل لرعاية ذوي االعاقة 4051ذوي االحتةاجات الخاصةمصراتةجمعةة مصراته للكفةف 4001

ذوي االحتةاجات الخاصةالبةضاء جمعةة اصدقاء ذوي االعاقة السمعةة4052ذوي االحتةاجات الخاصةزلةتنجمعةة االصدقاء الخيرية للصم ويعاف السمع4002

ذوي االحتةاجات الخاصةدرنةجمةعة الحرية للصم ويعاف السمع درنه4053ذوي االحتةاجات الخاصةبنغازي جمعةة امي لرعاية ذوي االحتةاجات الخاصة4003

ذوي االحتةاجات الخاصةبني ولةدجمعةة أهل الخير لذوي االحتةاجات الخاصة 4054ذوي االحتةاجات الخاصةمصراتةجمعةة أبطال لةبةا لفاقدي األطراف4004

ذوي االحتةاجات الخاصةطرابلسجمعةة انير للمكـــفوفين ويعاف البصر 4055ذوي االحتةاجات الخاصةبنغازي جمعةة النور الخيرية ألطفال التوحد4005

4006
ذوي االحتةاجات الخاصةمصراتةجمعةة أحفاد مصراتة للمكفوفين

4056
مؤسسة الفقه والشريعة اإلسالمةة للصم ويعاف 

السمع 
ذوي االحتةاجات الخاصةطرابلس

ذوي االحتةاجات الخاصةبن جوادجمعةة وعد الخير لذوي اإلحتةاجات الخاصة4057ذوي االحتةاجات الخاصةسبها جمعةة التفاول لذوي االحتةاجات الخاصة4007

ذوي االحتةاجات الخاصةبنغازي منظمة الرحمة الذوي االحتةاجات الخاصة4058ذوي االحتةاجات الخاصةسبها جمعةة العمل الصالح لذوي االحتةاجات الخاصة4008

ذوي االحتةاجات الخاصةغريانجمعةة الجبل للمكفوفين 4059ذوي االحتةاجات الخاصةطرابلسجمعةة الحرة للمعاقين زلةتن 4009

ذوي االحتةاجات الخاصةمصراتةجمعةة مصراته لذوي اإلحتةاجات املختلفة4060ذوي االحتةاجات الخاصةبنغازي جمعةة املشكاة لذوي االحتةاحات الخاصة4010

4011
ذوي االحتةاجات الخاصةمصراتةجمعةة مميزون عند هللا لذوي القدرات الخاصة

4061
رابطة األبرياء لذوي الشهداء ومصابي العدوان الجوي 

اإلماراتي املصري 
ذوي االحتةاجات الخاصةمصراتة

ذوي االحتةاجات الخاصةبنغازي املنظمة الدولةة لحماية الطفولة وذوي األعاقة 4062ذوي االحتةاجات الخاصةمصراتةجمعةة لةبةا الرسالة للمكفوفين4012

ذوي االحتةاجات الخاصةالكفرةجمعةة النهضة لألشخاص ذوي األعاقة 4063ذوي االحتةاجات الخاصةزلةتنجمعةة الخير الدائم للمعاقين4013

ذوي االحتةاجات الخاصةمسالتةجمعةة التواصل لرعاية أطفال التوحد4064ذوي االحتةاجات الخاصةالبةضاء جمعةة البةضاء للتوحد4014

ذوي االحتةاجات الخاصةالقبةمنظمة إرادة لذوي األحتةاجات الخاصة 4065ذوي االحتةاجات الخاصةدرنةمركز الحق  في الحةاة لذوي االحتةاجات الخاصة4015

ذوي االحتةاجات الخاصةغريانجمعةة أمل الغد الطفال التوحد غريان 4066ذوي االحتةاجات الخاصةجالوجمعةة تنادينا ملساعدة مرض ى التوحد4016

ذوي االحتةاجات الخاصةطرابلساقة املنظمة اللةبةة الدولةة لحقوق االشخاص ذوي االع4067ذوي االحتةاجات الخاصةبنغازي جمعةة مبتورين ومقعدي حرب تحرير لةبةا 4017

ذوي االحتةاجات الخاصةالبةضاء الجبل االخضر للمكفوفين4068ذوي االحتةاجات الخاصةمرزقجمعةة االرادة للمعاقين4018

4019
جمعةة قوافل الخير للمعاقين والقاصرين عن الحركة 

العضوية
ذوي االحتةاجات الخاصةطرابلس

4069
ذوي االحتةاجات الخاصةبنغازي منظمة امليزان لحقوق ذوي االعاقة 

4020
جمعةة التحدى لذوي االحتةاجات الخاصة واالعمال 

االنسانةة 
ذوي االحتةاجات الخاصةطرابلس

4070
ذوي االحتةاجات الخاصةودانمنظمة عادل الخيرية لذوي اإلحتباجات الخاصة

ذوي االحتةاجات الخاصةمرزقجمعةة الرائد في التوحد بمرزق4071ذوي االحتةاجات الخاصةجادوجمعةة عين الزرقاء لرعاية شؤون املعاقين  بجادو4021

ذوي االحتةاجات الخاصةالزاويةمنظمة أساريا لألطفال ذوي االعاقة4072ذوي االحتةاجات الخاصةبنغازي جمعةة االبةار  الخيرية ملتحدي االعاقة4022

 4073ذوي االحتةاجات الخاصةبنغازي منظمة قالون لرعاية اطفال ذوي االعاقة السمعةة 4023
ً
ذوي االحتةاجات الخاصةالخمسالجمعةة الخيرية للمعاقين حركةا

ذوي االحتةاجات الخاصةالصابرية جمعةة دار الخير الطفال التوحد 4074ذوي االحتةاجات الخاصةطرابلسجمعةة االيادي البةضاء للمعاقين4024

4025
فبراير من ذوي 17جمعةة اإلرادة القوية لجرحى ثورة 

اإلعاقات
ذوي االحتةاجات الخاصةمصراتة

4075
ذوي االحتةاجات الخاصةنالوتمنظمة االمل للمسنةين

4026
ذوي االحتةاجات الخاصةاجدابةاجمعةة الكفةف لرعاية وتعلةم املكفوفين 

4076
مع املنظمة اللةبةة الخيرية لقدماء الصم ويعاف الس

بطرابلس
ذوي االحتةاجات الخاصةطرابلس

ذوي االحتةاجات الخاصةسرتجمعةة النجمة ملرض ى الكلى4077ذوي االحتةاجات الخاصةبني ولةدجمعةة االخوة للمعاقين القاصرين عن الحركة 4027

4028
ذوي االحتةاجات الخاصةبنغازي مؤسسة الحق في الحةاة لتاهةل ذوي االعاقة

4078
منظمة يد بةد لالشخاص دوي االعاقة

وادي 
البوانيس

ذوي االحتةاجات الخاصة

4029
ذوي االحتةاجات الخاصةطرابلسجمعةة لةبةا لذوي االعاقة

4079
جمعةة التحدي الطفال التوحد

وادي 
الشاطي

ذوي االحتةاجات الخاصة

ذوي االحتةاجات الخاصةالقطرونجمعةة نور االمل لدوي االحتةاجات الخاصة4080ذوي االحتةاجات الخاصةطرابلسجمعةة السراياالخيرية للصم ويعاف السمع  4030

4031
ذوي االحتةاجات الخاصةالخمسجمعةة لبدة الخيرية للصم ويعاف السمع  

4081
منظمة أبناء لةبةا لفاقدي األطراف وذوي اإلعاقات 

املستديمة
ذوي االحتةاجات الخاصةمصراتة

ذوي االحتةاجات الخاصةبنغازي منظمة اصدقاء لةبةا ذوي االعاقة4082ذوي االحتةاجات الخاصةاجدابةاجمعةة االرادة الخيرية للصم ويعاف السمع  4032

ذوي االحتةاجات الخاصةبنغازي جمعةة لةبةا لذوي االعاقة4083ذوي االحتةاجات الخاصةدرنةجمعةة الحرية للصم ويعاف السمع   4033

ذوي االحتةاجات الخاصةسبهاجمعةة نور السبةل للمكفوفين 4084ذوي االحتةاجات الخاصةالبةضاء جمعةة اعتصام الخيرية للصم ويعاف السمع  4034

ذوي االحتةاجات الخاصةوادي عتبةجمعةة اإلرادة لذوي االحتةاجات الخاصة وادي عتبة 4085ذوي االحتةاجات الخاصةمصراتةجمعةة شهد الخيرية للصم ويعاف السمع  4035

ذوي االحتةاجات الخاصةزلةتنجمعةة األمل لرعاية مرض ى األورام4086ذوي االحتةاجات الخاصةالزاويةجمعةة الزاوية الخيرية للصم ويعاف السمع  4036

4037
ذوي االحتةاجات الخاصةبنغازي جمعةة االمل الخيرية للصم ويعاف السمع  

4087
منظمة الريان لتأهةل أطفال ذوي إحتةاجات خاصة 

وتحسين عةوب النطق والكالم
ذوي االحتةاجات الخاصةمصراتة

ذوي االحتةاجات الخاصةمصراتةمنظمة املطمئنة للدعم النفس ي والصحة النفسةة4088ذوي االحتةاجات الخاصةطبرق فبرايراالخيرية للصم ويعاف السمع  17جمعةة 4038

ذوي االحتةاجات الخاصةسرتمنظمة ساهم لذوي االحتةاجات الخاصة4089ذوي االحتةاجات الخاصةالبةضاء جمعةة اعتصام الصم ويعاف السمع 4039

4040
جمعةة الجبل األخضر ملبتوري األطراف وذوي اإلعاقة من

فبراير17أحداث ثورة 
ذوي االحتةاجات الخاصةالبةضاء 

4090
ذوي االحتةاجات الخاصةطرابلسمؤسسة لنا لحقوق االشخاص ذوي اإلعاقة

ذوي االحتةاجات الخاصةاالبةاراالبةار الخيرية ملتحدى االعاقة4091ذوي االحتةاجات الخاصةاوباري جمعةة الةد لرعاية املعاقين4041

ذوي االحتةاجات الخاصةأبوقرينمنظمة استبرق لذوي االحتةاجات الخاصة4092ذوي االحتةاجات الخاصةدرنةمركز درنة الطفال التوحد4042

ذوي االحتةاجات الخاصةاملرجامهات واباء اطفال الشلل الدماغى4093ذوي االحتةاجات الخاصةالخمسجمعةة  الضةاء للمكفوفين 4043

ذوي االحتةاجات الخاصةسرتمنظمة الرحمة للصم والبكم4094ذوي االحتةاجات الخاصةتندميرة جمعةة التقدم لذوي االحتةاجات الخاصة تندميرة4044

ذوي االحتةاجات الخاصةغاتجمعةة كلنا أسويا لالشخاص ذوي االعاقة4095ذوي االحتةاجات الخاصةالجفرةجمعةة االرادة لذوي االحتةاجات الخاصة 4045

ذوي االحتةاجات الخاصةالكفرةمنظمة النجاح لذوي االحتةاجات الخاصة 4096ذوي االحتةاجات الخاصةاملرج جمعةة خذوا بأيدينا لتأهةل أطفال التوحد4046

رعاية فئات معةنةبنغازي منظمة اللةبةة لشؤون الهجرة4097ذوي االحتةاجات الخاصةطرابلساالتحاد العام اللةبي للصم و يعاف السمع 4047

رعاية فئات معةنةبنغازي حركة وفاء ثوار لةبةا4098ذوي االحتةاجات الخاصةمصراتةجمعةة شهد لرعاية الصم ويعاف السمع4048

رعاية فئات معةنةمصراتةجمعةة شهداء وسجناء الوطن4099ذوي االحتةاجات الخاصةمصراتةجمعةة متضرري حرب التحرير4049

رعاية فئات معةنةبنغازي الجنيبةاملنظمة اللةبةة لالجئين واملهاجرين والجالةات ا4100ذوي االحتةاجات الخاصةاملرج املرج-جمعةة الكفةف ويعاف البصر 4050
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رعاية فئات معةنةبنغازي اءشهداء الطائرة اللةبةة التي أسقطت في صحراء سين4151رعاية فئات معةنةبنغازي فبراير17مؤسسة سجناء 4101

رعاية فئات معةنةطرابلساالتحاد اللةبي للصناعات املعدنةة والهندسةة 4152رعاية فئات معةنةبنغازي نسانياملنظمة الوطنةة اللةبةة للدعم االجتماعي والنفس ي اال4102

رعاية فئات معةنةطرابلساملنظمة اللةبةة للمتقاعدين4153رعاية فئات معةنةبنغازي ائتالف ثوار لةبةا من اجل حقوق الثوار4103

رعاية فئات معةنةالجبل االخضرجمعةة أسر شهداء ومفقودي تحرير لةبةا4154رعاية فئات معةنةبنغازي رابطة جيش التحرير  السنوس ي4104

رعاية فئات معةنةطرابلساملنظمة اللةبةة الدولةة للطفولة 4155رعاية فئات معةنةبنغازي مؤسسة الحرية لنصرة الثوار والشهداء4105

رعاية فئات معةنةطرابلسمؤسسة الرحمن للمتفوقين واملبدعين 4156رعاية فئات معةنةبنغازي رابطة موظفي مصرف التجارة والتنمةة4106

رعاية فئات معةنةطرابلسجمعةة طرابلس ملربــي الدواجـــن4157رعاية فئات معةنةبنغازي فبراير بنغازي 17رابطة اسر شهداء ثورة4107

4108
ثورة مؤسسة املراعاة للشهداء والجرحي واالسري واملفقودين ل

فبراير17
رعاية فئات معةنةبنغازي 

4158
رعاية فئات معةنةسبها جمعةة كافل الةتةم 

رعاية فئات معةنةمصراتةجمعةة أصدقاء الكلى الخيرية4159رعاية فئات معةنةبنغازي اتحاد عمال الحرية4109

رعاية فئات معةنةطرابلسجمعةة بسمة الةتةم لرعاية االيتام4160رعاية فئات معةنةبنغازي رابطة لةبةا لالسرى واملفقودين والجرحي4110

رعاية فئات معةنةبنغازي جمعةة االسرة املؤجرة والباحثين عن سكن4161رعاية فئات معةنةبنغازي جمعةة حقوق العاملين بجامعة بنغازي 4111

رعاية فئات معةنةالزاويةجمعةة االمل الخيرية لرعاية االيتام بالزاوية 4162رعاية فئات معةنةبنغازي جمعةة اللةبي الخيرية لالطراف الصناعةة التعويضةة4112

رعاية فئات معةنةالزاويةجمعةة الزواية ملربي الدواجن 4163رعاية فئات معةنةبنغازي جمعةة الرحمة الخيرية لرعايةااليتام4113

رعاية فئات معةنةزوارةمؤسسة مستقبل أبنائنا لرعاية االيتام4164رعاية فئات معةنةبنغازي جمعةة ابناء الوطن لرعاية االيتام واالعمال الخيرية4114

رعاية فئات معةنةطرابلسجمعةة  االسعاد لرعاية االيتام واالعمال الخيرية4165رعاية فئات معةنةبنغازي جمعةة التطوير للموانئ واملرافئ اللةبةة4115

رعاية فئات معةنةبنغازي الفريق الهندس ي لألطراف الصناعةة االلكترونةة4166رعاية فئات معةنةطرابلسجمعةة رعاية مـــوظفــــي الكــــهربــــــاء4116

رعاية فئات معةنةطرابلسجمعةة الشهةد أحمد الكريكش ي لاليتام4167رعاية فئات معةنةبنغازي املنظمة اللةبةة للمتقاعدين4117

رعاية فئات معةنةبنغازي جمعةة قدامي املحاربين بتشاد4168رعاية فئات معةنةالزاويةالرابطة اللةبةة للمهندسين الشباب4118

رعاية فئات معةنةمصراتةتجمع أهلي املتضررين من أثار حرب التحرير4169رعاية فئات معةنةبنغازي اتحاد التضامن للعاملين باالسمنت4119

رعاية فئات معةنةمصراتةاتحاد الفنانين التشكةلةين بمصراته4170رعاية فئات معةنةمصراتةاتحاد املقاولين اللةبين بمصراته4120

رعاية فئات معةنةمصراتةجمعةة مصراته ملربيي األبقار4171رعاية فئات معةنةمصراتةجمعةة أنوار الخيرية لرعاية األيتام 4121

رعاية فئات معةنةمصراتةجمعةة األهلةة لإلداريين والريايةين القدامى4172رعاية فئات معةنةسرتاالتحاد العام للمهن الهندسةة 4122

4123
املنظمة اللةبةة لدعم املحاربين والجرحي واسر الشهداء

واملفقودين 
رعاية فئات معةنةبنغازي 

4173
رعاية فئات معةنةمصراتةالجمعةة اللةبةة للمهندسين املةكانةكةين   

رعاية فئات معةنةالكفرةةةجمعةة طةور الجنة لرعاية االيتام واملساعدات االنسان4174رعاية فئات معةنةطرابلسجمعةة النهوض بلةبةا 4124

رعاية فئات معةنةطرابلسالجمعةة اللةبةة ملهندس ي الكهرباء4175رعاية فئات معةنةمصراتةجمعةة مصراته لألعمال املالحةة والنقل البحري 4125

رعاية فئات معةنةالزاويةنادي رجال االعمال الزاوية4176رعاية فئات معةنةمصراتةجمعةة لةبةا الحرة الكةمةائةة4126

رعاية فئات معةنةفزانمؤسسة العطاء للشؤون العمالة الوافدة4177رعاية فئات معةنةبنغازي اتحاد عمال قطاع النفط والغاز 4127

4128
رعاية فئات معةنةبنغازي االتحاد اللةبي للمتقاعدين

4178
 املنظمة الوطنةة ملكاتب التراخةص ومكاتب السجل

التجاري 
رعاية فئات معةنةطرابلس

رعاية فئات معةنةطرابلستجمع جنزور الهندس ي4179رعاية فئات معةنةبنغازي 1975رابطة يباط أغسطس4129

رعاية فئات معةنةطرابلسجمعةة الرائدات لسةدات االعمال اللةبةات4180رعاية فئات معةنةمصراتةجمعةة اللةبةة للحجاج واملعتمرين4130

رعاية فئات معةنةطرابلساتحاد سةدات االعمال لةبةا 4181رعاية فئات معةنةبنغازي جمعةة وتعاونوا لرعاية االيتام 4131

رعاية فئات معةنةطرابلسجمعةة متقاعدي قطاع النفط والغاز  لةبةا4182رعاية فئات معةنةبنغازي اتحاد املالك االصلةين لالمالك املغتصبة4132

رعاية فئات معةنةبنغازي الجمعةة اللةبةة للمهندسين املكانةكةين4183رعاية فئات معةنةبنغازي اتحاد عمال الكهرباء بنغازي 4133

4134
فبراير لحقوق الشهداء والجرحى واالسرى 17منظمة 

واملفقودين  
رعاية فئات معةنةبنغازي 

4184
رعاية فئات معةنةطبرق جمعةة املتقاعدين لرجال االمن العام طبرق 

رعاية فئات معةنةطرابلسمؤسسة منتسبي الشرطة4185رعاية فئات معةنةطرابلسالنقابة املهنةة لصةانة الطائرات 4135

رعاية فئات معةنةطرابلسمنظمة اتحاد موظفي مصرف الجمهورية 4186رعاية فئات معةنةطرابلساملرصد حول النوع أثناء األزمات 4136

رعاية فئات معةنةفزانجمعةة خبراء الصناعة فزان4187رعاية فئات معةنةطرابلسجمعةة املتقاعدين العسكريين 4137

رعاية فئات معةنةبنغازي منظمة نحن الترفةه4188رعاية فئات معةنةبنغازي املجلس اللةبي لصناع وتجار املواد الغذائةة4138

رعاية فئات معةنةطرابلستجمع موظفي السكة الحديدية 4189رعاية فئات معةنةمصراتةجمعةة املخلصين الجمركةين اللةبةة4139

رعاية فئات معةنةطرابلساملعهد اللةبي للسةاسات4190رعاية فئات معةنةسبها اتحاد عمال الشركة العامة للكهرباء سبها4140

رعاية فئات معةنةطرابلسفبراير للبريد واالتصاالت17اتحاد 4191رعاية فئات معةنةصبراتةجمعةة سواسةة 4141

رعاية فئات معةنةطرابلستجمع متقاعدي القوات البحرية 4192رعاية فئات معةنةبنغازي رابطة االخالء لرعاية أسر الشهداء وجرحى الحرب4142

رعاية فئات معةنةطرابلسفبراير لعمال لةبةا17ائتالف عمال 4193رعاية فئات معةنةبنغازي منظمة دانةة للعدل واالحسان4143

4144 
ً
رعاية فئات معةنةطرابلساتحاد الصناعة اللةبةة   4194رعاية فئات معةنةسبها جمعةة وبالوالدين أحسانا

4145
بحرب رابطة االوفةاء لرعاية اسر الشهداء واآلسرى واملفقودين

تشاد
رعاية فئات معةنةبنغازي 

4195
رعاية فئات معةنةبنغازي االتحاد العام اللةبي للمتقاعدين

رعاية فئات معةنةطرابلسمنتدى الحكمة لحماية ورعاية املسننين4196رعاية فئات معةنةطرابلسفبراير17جمعةة الشهةد اشرف لجرحى ثوار 4146

رعاية فئات معةنةبنغازي املنظمة اللةبةة العاملةة لكفالة الةتةم4197رعاية فئات معةنةطرابلسالرابطة اللةبةة للمتقاعدين4147

رعاية فئات معةنةطرابلسةةالجمعةة الوطنةة لحماية وترشةد صةد الثروة السمك4198رعاية فئات معةنةطرابلسجمعةة مربي ومالك الخةول اللةبةة املهجنة 4148

رعاية فئات معةنةطرابلساتحاد أرباب االعمال 4199رعاية فئات معةنةاملرج جمعةة املرج األهلةة لرعاية األيتام4149

4150
ام رابطة اهالي شهداء املواجهات مع االجهزة االمنةة يدالنظ

السابق
رعاية فئات معةنةبنغازي 

4200
رعاية فئات معةنةطرابلساالئتالف اللةبي لصةاغ املعادن الثمةنة
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املجالاملدينةاالسمتاملجالاملدينةاالسمت

رعاية فئات معةنةطرابلساللةبينجمعةة املحاسبين 4251رعاية فئات معةنةطرابلساتحاد طرابلس للنقل البري 4201

رعاية فئات معةنةاملرج املرج -فبراير 17رابطة أسر  شهداء 4252رعاية فئات معةنةطرابلساتحاد موظفي املؤسسة اللةبةة لالستثمار 4202

رعاية فئات معةنةوادي الشاطياالتحاد النسائي بوادي الشاطئ4253رعاية فئات معةنةالبريقةجمعةة ميسون لرعاية االيتام واالرامل4203

رعاية فئات معةنةطرابلسالجمعةة اللةبةة الصدقاء الصةد الحرفي 4254رعاية فئات معةنةمصراتةفبراير مصراته17رابطة أسر الشهداء واملفقودين ثورة 4204

رعاية فئات معةنةمصراتة2014رابطة متضرري حرب بنغازي 4255رعاية فئات معةنةطرابلسأئنالف مراقبي وموظفي مراقبة املالةة  4205

رعاية فئات معةنةبنغازي منظمة ابناء املدينة املتميزين4256رعاية فئات معةنةبنغازي اتحاد اسر الشهداء واملفقودين في لةبةا4206

رعاية فئات معةنةالبةضاء رابطة أسر الشهداء واملفقودين4257رعاية فئات معةنةمصراتةاتحاد النقابات والروابط املهنةة مصراته4207

4208
رعاية فئات معةنةطرابلسمنظمة مصنعي املواد البالستةكةة 

4258
منظمة عودة ملعالجة الظواهر السلبةة للهجرة الغير 

شرعةة
رعاية فئات معةنةطرابلس

رعاية فئات معةنةالخمسجمعةة مرض ى السكري الخمس4259رعاية فئات معةنةطرابلسمنتدى املوظفين ملصلحة السجل العقاري 4209

رعاية فئات معةنةطرابلسمركز لةبةا لالصالح والتحديث املؤسس ي4260رعاية فئات معةنةمصراتةرابطة شهداء وأهالي مذبحة سجن أبوسلةم4210

رعاية فئات معةنةالزنتانالزنتان_ أسر الشهداء و املفقودين  4261رعاية فئات معةنةاجدابةافبراير اجدابةا17منظمة رعاية اسر الشهداء واملفقودين لثورة 4211

رعاية فئات معةنةاملرج 70لسنة 123املزارعين املنتفعين من القانون 4262رعاية فئات معةنةالقربولليجمعةة التكافل لسائقي الشاحنات 4212

رعاية فئات معةنةاالبةاروعةة منظمة األبةار  الخيرية لكفالة الةتةم األعمال التط4263رعاية فئات معةنةطرابلسالجمعةة اللةبةة لالدارة4213

رعاية فئات معةنةتازربوجمعةة تازربو لذوي االحتةجات الخاصة 4264رعاية فئات معةنةالكفرةتجمع منظمات بال حدود ملؤسسات املجتمع املدني4214

رعاية فئات معةنةبني ولةدجمعةة دام الخير لرعاية االيتام 4265رعاية فئات معةنةمصراتةرابطة الطلبة الدارسين على حسابهم الخاص4215

4216
رعاية فئات معةنةطرابلسمنظمة لؤلؤة أويا لرعاية الوافدين بلةبةا

4266
جمعةة فأستبقوا الخيرات لرعاية األيتام و األغاثة و 

املساعدات 
رعاية فئات معةنةطرابلس

رعاية فئات معةنةجالواالمل لالحتةاجات الخاصة جالو4267رعاية فئات معةنةطرابلساالتحاد اللةبي لشركات التفتيش4217

4218
رعاية فئات معةنةمصراتةرابطة متضرري جرائم تاورغاء

4268
الجمعةة الخيرية ألهالي مرض ى األورام واألمراض 

املستعصةة الخمس
رعاية فئات معةنةالخمس

رعاية فئات معةنةسبها جمعةة فاطمة الزهراء ملساعدة مرض ى السرطان4269رعاية فئات معةنةبنغازي جمعةة العطاء املستمر لرعاية الفقراء واملساكين4219

رعاية فئات معةنةمصراتةمنظمة التضامن ألصحاب محطات الوقود4270رعاية فئات معةنةبنغازي جمعةة أصحاب الحق للمطاردين من قبل نظام القذافي4220

4221
منظمة خولة بنت األزور لرعاية اسر شهداء ومتضرري 

ومفقودي حرب ايطالةا
رعاية فئات معةنةاجدابةا

4271
رعاية فئات معةنةمصراتةمنظمة املراقبين املالةين

رعاية فئات معةنةمصراتةجمعةة رواد األشعة4272رعاية فئات معةنةطرابلسالجمعةة اللةبةة الرباب االعمال 4222

رعاية فئات معةنةمصراتةجمعةة عمال شركة الشرارة الذهبةة للخدمات النفطةة4273رعاية فئات معةنةطرابلساتحاد رؤساء املؤسسات الصغرى واملتوسطة4223

رعاية فئات معةنةمصراتةجمعةة صةادي األسماك مصراتة4274رعاية فئات معةنةبنغازي جمعةة أبنائنا لرعاية مرض ى العقم4224

رعاية فئات معةنةطرابلساتحاد الجمعةات العاملة في رعاية الصم ويعاف السمع4275رعاية فئات معةنةبنغازي منظمة خلود لضحايا فايروس س ي4225

رعاية فئات معةنةمصراتةجمعةة مصراتة ألصحاب سةارات األجرة4276رعاية فئات معةنةمصراتةاتحاد موظفي مصلحة الضرائب4226

رعاية فئات معةنةمصراتة1975منظمة حركة أغسطس 4277رعاية فئات معةنةطرابلساتحاد املهندسين والخبراء الزراعةين 4227

رقابيبنغازي املنظمة الوطنةة للشفافةة ومكافحة الفساد4278رعاية فئات معةنةالبةضاء جمعةة أصدقاء ذوي اإلعاقه السمعةه 4228

رقابيبنغازي التجمع اللةبي للشفافةة4279رعاية فئات معةنةمصراتةجمعةة أبناء لةبةا لرعاية مرض ى الكلى4229

رقابيبنغازي املنظمة اللةبةة للشفافةة ومحاربة الفساد4280رعاية فئات معةنةالبةضاء االتحاد العام  ملنتسبي قطاع الشرطة فرع البةضاء 4230

رقابيبنغازي منظمة الحرية ملكافحة الفساد املالي واألداري 4281رعاية فئات معةنةطرابلسرابطة املتقاعدين باملصرف التجاري الوطني4231

4232
رعاية فئات معةنةطرابلسفبراير بمنطقة فشلوم 17جمعةة اسر شهداء ثورة 

4282
جمعةة ضحايا الغرفة ألسترداد الحقوق ومكافحة 

االستبداد والفساد االداري 
رقابيبنغازي 

4233
رعاية فئات معةنةطرابلسمنظمة االبداع لرعاية املواهب 

4283
املنهوبة املؤسسة اللةبةة ملكافحة الفساد واسترجاع ألموال

والرقابة على املال العام
رقابيطرابلس

رقابيبنغازي جمعةة طالئع الحق ملناهضة الفساد4284رعاية فئات معةنةالزاويةمؤسسة نوران لالستثمار ورعاية حقوق املستثمرين 4234

رقابيطرابلسمجموعة العمل املشترك لتقص ي الحقائق 4285رعاية فئات معةنةبنغازي م 1984رابطة شهداء مايو  4235

رقابيطرابلسمنظمة القمم اللةبةة ملحاربة الفساد في التعلةم 4286رعاية فئات معةنةطرابلسائتالف صةادلة العاصمة 4236

رقابيبنغازي جمعةة الشفافةة اللةبةة4287رعاية فئات معةنةالبةضاء رابطة ثوار االنتفاية4237

رقابيتازربوجمعةة النزاهة ومكافحة الفساد لألعمال الخيرية4288رعاية فئات معةنةالبةضاء اتحاد معلمين الجبل الخضر4238

رقابيبنغازي منظمة محاربين يد الفساد4289رعاية فئات معةنةبنغازي تجمع ثوار فبراير4239

رقابيبنغازي فبراير للرقابة وحقوق االنسان15منظمة 4290رعاية فئات معةنةطرابلسمجلس رجال االعمال االتراك في لةبةا 4240

رقابيطرابلسالجمعةة الوطنةة للمحاسبة والرقابة املالةة4291رعاية فئات معةنةالبةضاء الرابطة االجتماعةة النباء الرعاية االجتماعةة4241

رقابيبنغازي املنظمة اللةبةة الدولةة يد الفساد4292رعاية فئات معةنةالبةضاء رابطة املفتشين التربويين4242

رقابيبنغازي حركة رواد التغةير4293رعاية فئات معةنةزلةتنجمعةة الحمامة البةضاء للصم والبكم 4243

رقابيطرابلسمنظمة الحقةقة للشفافةة ومكافحة الفساد4294رعاية فئات معةنةالبةضاء اتحاد املربةين والفالحين4244

رقابيطرابلسمايــو ملكافــحة الفساد والظــواهر السلبةة 5منظمة 4295رعاية فئات معةنةطرابلساتحاد الجالةات واملنظمات اللةبةة بالخارج4245

رقابياجخرةمنظمة صوت الحق ملكافحة الفساد املالي واالدري 4296رعاية فئات معةنةمصراتةجمعةة زاجل لةبةا4246

رقابيبنغازي منظمة امليزان للحكومة ومكافحة الفساد4297رعاية فئات معةنةاملرج الجمعةة اللةبةة للمدقةقين واملراجعين الداخلين4247

رقابياملرج جمعةة الكرامة املحاربة الفساد املالي و األداري 4298رعاية فئات معةنةطرابلسجمعةة صةادي ومربي االسماك التونة 4248

رقابيطرابلسظالماالتحاد اللةبي الدولي ملكافحة الفساد املالي ورد امل4299رعاية فئات معةنةمصراتةجمعةة مهندس ي النفط4249

رقابيطرابلسمنظمة صوت الدستور للرقابة والتوعةة4300رعاية فئات معةنةطرابلسجمعةة امل لةبةا لتمكين الباحثين عن العمل4250
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شباب و رياية بنغازي منظمة الوطنةة لشباب لةبةا الحرة الفتةة4351رقابيطرابلسمنظمة بدون اسم الرقابةة4301

شباب و رياية بنغازي املجلس االعلى لشباب4352رقابياملرجاتحادالسالم الرقةب ذى قار4302

شباب و رياية بنغازي هةئة شباب الثورة4353سةاحة و آثاربنغازي املنظمة اللةبةة للسةاحة4303

شباب و رياية بنغازي مركز شباب املستقبل4354سةاحة و آثارجادوجمعةة تــــالــة الخـــيرية 4304

شباب و رياية طرابلسجمعةة فاطمة الزهراء لحقوق الشباب4355سةاحة و آثاريفرن مؤسسة ديسير للتراث والسةاحة 4305

شباب و رياية بنغازي جمعةة االندية الريايةة لالعمال الخيرية4356سةاحة و آثارسبها جمعةة الصحاري لتنمةة السةاحة الصحراوية 4306

شباب و رياية بنغازي املؤسسة االولي لفرسان لةبةا4357سةاحة و آثارطرابلسالجمعةة اللةبةة للتطوير والسةاحة واالعمال الخيرية 4307

شباب و رياية طرابلسالجمعةة الوطنةة لرعاية الشباب 4358سةاحة و آثارطرابلسجمعةة لةبةا لحماية االثار وتشجةع السةاحة4308

شباب و رياية بنغازي الجمعةة اللةبةة للشطرنج4359سةاحة و آثارطرابلستجمع موظفي مصلحة االثار  4309

شباب و رياية طرابلسالجمعةة اللةبةة لدعم الشباب والتنمةة 4360سةاحة و آثارسبها جمعةة فزان الخيرية للحج والعمرة4310

شباب و رياية بنغازي جمعةة بنغازي لألندية الريايات االلكترونةة 4361سةاحة و آثارطرابلسالجمعةة اللةبةة لالستثمار السةاحي وحماية االثار4311

شباب و رياية طرابلسمنظمة لةبةا ياوطني 4362سةاحة و آثارالرحةباتجمعةة لةبةا لحماية االثار واملحافظة على الثراث4312

شباب و رياية طرابلسللشباب والتنمةة املستدامة 2020جمعةة حركة 4363سةاحة و آثارسبها جمعةة اصدقاء الصحراء اللةبةة لدعم وتطوير السةاحة 4313

شباب و رياية بنغازي منظمة شباب لةبةا العاملةة4364سةاحة و آثارالعويناتمنظمة ماتا لالثار والسةاحة 4314

شباب و رياية بنغازي تطوعيمنظمة اللةبةة املالطةة للتنمةة واالغاثة والعمل ال4365سةاحة و آثارطرابلسالجمعةة اللةبةة للتنشةط السةاحي 4315

شباب و رياية طرابلسجمعةة شباب بالدي للعطاء 4366سةاحة و آثاردرنةالجمعةة اللةبةة لتطوير السةاحة 4316

شباب و رياية طرابلسجمعةة اتحاد ثوار سوق الجمعة 4367سةاحة و آثارطرابلسجمعةة السةاحة الجديدة 4317

شباب و رياية العزيزيةجمعةة اتحاد شباب العزيزية 4368سةاحة و آثارسبها جمعةة شربه لالثار والسةاحة الصحراوية االجتماعةة 4318

شباب و رياية طرابلسمنتدى شباب فبراير4369سةاحة و آثاراجدابةاجمعةة القصر الفاطمي لحماية االثار واملعالم السةاحةة4319

شباب و رياية بنغازي مؤسسة هةا شباب 4370سةاحة و آثارترهونةجمعةة عةون دوغة لحماية االثار 4320

شباب و رياية طرابلسالجمعةة لةبةا لتأهةل الشباب 4371سةاحة و آثارنالوتجمعةة زين تنةنري للتنقةب واالحافير وحماية االثار 4321

شباب و رياية طرابلسجمعةة صندوق اصدقاء الشباب لالعمال الخيرية 4372سةاحة و آثارجمعةة تندياس الحفاظ علي الثرات4322

شباب و رياية طرابلسجمعةة شباب السالم 4373سةاحة و آثارالبةضاء املنظمة اللةبةة للسةاحة والتطوير السةاحي 4323

شباب و رياية الكريمةةالجمعةة اللةبةة للتكواندو4374سةاحة و آثارطرابلسجمعةة الكنوز اللةبةة للسةاحة والثرات4324

شباب و رياية العزيزيةجمعةة تجمع فرسان لةبةا4375سةاحة و آثارطرابلسمنظمة لةبةا انا للسةاحة واملحافظة على الثرات4325

شباب و رياية بنغازي الجمعةة اللةبةة للتنس واالسكواش4376سةاحة و آثارجادوجمعةة ايطرمسن لالصالة والثرات والسةاحة 4326

شباب و رياية طرابلستجمع شباب ونساء العاصمة4377سةاحة و آثاربراك الشاطئاحةةجمعةة لةبةا اجمل لحماية وصةانة االثار واملناطق السة4327

شباب و رياية املايةائتالف شباب املتوسط4378سةاحة و آثارالزنتانجمعةة قصور الزنتان للثرات السةاحي4328

4329
سةاحة و آثارصرماناملنظمة اللةبةة الصدقاء السةاحة والثرات والثقافة

4379

-ةاسةةالس-االجتماعةة-مؤسسة اجةال املستقبل الثقافةة 
االقتصادية

شباب و رياية بنغازي 

شباب و رياية بنغازي مؤسسة جةل ونماء الشبابةة4380سةاحة و آثارطرابلسجمعةة قرزة لحماية واكتشاف االثار 4330

4331

ةة منظمة أساطير األولين للحفاظ علي املدن القديمة وتنم
وتطوير السةاحة

سةاحة و آثاربنغازي 
4381

شباب و رياية طرابلسجمعةة شباب االعمال اللةبةة 

شباب و رياية طرابلسمجموعـــة أصدقــاء كـــرة السلة 4382سةاحة و آثارالخمسمؤسسة أصدقاء فةال سةلين للسةاحة 4332

شباب و رياية طرابلسمؤسسة شباب لةبةا للرعايةو الخدمات االجتماعةة4383سةاحة و آثاربنغازي نادي سفاري لةبةا للسةاحة والرحالت4333

شباب و رياية طرابلسجمعةة أسرة كرة الةد 4384سةاحة و آثارشحات منظمة أثارنا أمانه4334

شباب و رياية طرابلسمنظمة االنتصار لتنمةة الشباب اللةبي4385سةاحة و آثارهون الجمعةة األهلةة ملهرجان الخريف السةاحي الدولي بهون 4335

شباب و رياية طرابلسجمعبة التقدم الريايةة الثقافةة4386سةاحة و آثاربنغازي لحماية األثار والبيئة والسةاحة EARTHمنظمة 4336

شباب و رياية طرابلسجمعةة البرملان الوطني للمنظمات الشبابةة4387سةاحة و آثارالرجبانجمعةة ميري لحماية االثار والثراث4337

شباب و رياية طرابلسمنظمة أحرار لةبةا لرعاية الشباب4388سةاحة و آثاربنغازي املنظمة اللةبةة لشهداء وزارة الداخلةة 4338

شباب و رياية طرابلسجمعةة شباب بال بطالة4389سةاحة و آثارزوارةجمعةة يوغرطة لحماية االثار البرية و البحرية 4339

شباب و رياية طرابلسلجنة الروابط الشبابةة  4390سةاحة و آثارطرابلسالجمعةة اللةبةة للرحالت السةاحةة 4340

شباب و رياية القربولليمنظمة اتحاد شباب القره بولي 4391سةاحة و آثارطرابلساملؤسسة اللةبةة لالستثمار السةاحي4341

شباب و رياية املرج جمعةة الشهةد بهاء  الدين العلواني4392سةاحة و آثارطرابلساملنظمة اللةبةة للتطوير السةاحي4342

شباب و رياية طرابلسجمعةة طرابلس ألندية الريايات االلكترونةة4393سةاحة و آثارالخمسنادى الخمس للرحالت4343

شباب و رياية طرابلسفبراير  درج17ائتالف شباب 4394سةاحة و آثارالخمسنادي سةفيروس الخمس للرحالت السةاحةه4344

شباب و رياية طرابلسجمعةة شباب املبادرة التطوعةة 4395سةاحة و آثارالرجبانهاجمعةة مستكشفى الرجبان لحماية االثار واملحافظة علي4345

شباب و رياية بنغازي مؤسسة فريق طرق الباب الشبابي4396سةاحة و آثاراملرجمؤسسة باركي لآلثار والتراث4346

شباب و رياية سبها منتدى شباب سبها الثقافي االجتماعي4397سةاحة و آثارمغوةجمعةة مغوة للسةاحة والتراث4347

شباب و رياية بنغازي مؤسسة الخةول الحرة4398شباب و رياية زلةتناتحاد شباب زلةتن4348

شباب و رياية الزاويةجمعةة حركة فكرة شباب لةبةا 4399شباب و رياية بنغازي جمعةة شباب البداية للتوعةة والتثقةف4349

شباب و رياية الزنتاناتحاد شباب الزنتان4400شباب و رياية طرابلسجمعةة املعالي للرعاية االجتماعةة والشبابةة والعلمةة4350
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شباب و رياية طرابلسحركة لواء املرسلين الشبابةة 4451شباب و رياية طبرق جمعةة الدرصاف لألعمال الخيرية4401

شباب و رياية املرج الجمعةة الوطنةة لرعاية الشباب4452شباب و رياية بنغازي مؤسسة الراية للثوار املحاربين العائدين من الجبهات4402

شباب و رياية طرابلسمجموعة العاصمة لرعاية الشباب4453شباب و رياية بنغازي منظمة ياال شباب 4403

شباب و رياية طرابلسرابطة قدامى كرة الطائرة 4454شباب و رياية طرابلساتحاد شباب رواد االعمال اللةبي4404

شباب و رياية طرابلسمؤسسة ثــقاف الشبابةة 4455شباب و رياية طرابلساملنظمة اللةبةة الشبابةة الدولةة4405

شباب و رياية طرابلسمنظمة الوطن للشباب اللةبي4456شباب و رياية طرابلسمنظمة الحركة الوطنةة للشباب  اللةبي 4406

شباب و رياية مصراتةمنظمة البداية الستكشاف وصقل املواهب الريايةة4457شباب و رياية طرابلسمنظمة الجةل الجديد للشباب 4407

شباب و رياية مصراتةرابطة مشجعي نادي ريال مدريد4458شباب و رياية بنغازي حركة شبابنا اللةبي للتأهةل والتطوير4408

شباب و رياية وادي االجالجمعةة الهاني للشباب و الرياية4459شباب و رياية طرابلسجمعةة شارك الشباب اللةبي لبناء القدرات4409

شباب و رياية طرابلسجمعةة الوفاء الخيرية للريايةين القدامي4460شباب و رياية طرابلسمنظمة أفاق وطموحات الشباب4410

شباب و رياية طرابلسجمعةة قصر بن غشير للخةول املهجنة االصلةة 4461شباب و رياية براك الشاطئملتقى الشباب والرقي لتطوير الشباب4411

شباب و رياية زوارةمنظمة الصفوة للدفاع عن حقوق الشباب 4462شباب و رياية جالوجمعةة االبداع والتميز4412

شباب و رياية طرابلسمؤسسة شمال أفريقةا لرعاية الشباب والتنمةة 4463شباب و رياية بنغازي جمعةة مجموعة بنغازي للركبي4413

شباب و رياية بنغازي جمعةة اتحادية حكام كرة القدم بنغازي 4464شباب و رياية بنغازي منظمة اهالةنا الخيرية 4414

شباب و رياية مصراتةSPORTشباب –جمعةة الروح الشبابةة للرياية والثقافة 4465شباب و رياية درنةتجمع الجبلين درنة4415

شباب و رياية طرابلسنادي برابرة طرابلس للرقبي 4466شباب و رياية طرابلسمنظمة كن إيجابةا لدعم وتنمةة قدرات الشباب 4416

شباب و رياية طرابلسرابطة جمهور الةوفي في لةبةا4467شباب و رياية بنغازي مجلس شباب مدينة االبةار4417

شباب و رياية الغريفةاملجلس االعلى لشباب الغريفة4468شباب و رياية نالوتنادي نالوت للسةارات والدراجات النارية 4418

شباب و رياية سبها جمعةة مدربي الجنوب لكرة القدم4469شباب و رياية طرابلسلدعم الشباب   XYZجمعةة 4419

شباب و رياية مصراتةمنتدى شباب مصراتة4470شباب و رياية الزنتاننادي الجبل للريايات الجوية 4420

شباب و رياية طرابلسرابطة مالكمى لةبةا4471شباب و رياية غريانمؤسسة رونماي الشبابةة 4421

شباب و رياية طرابلسرابطة مشجعي نادي مانشستر 4472شباب و رياية طرابلسالشبكة اللةبةة لرعاية الشباب4422

شباب و رياية غاتجمعةة اكاكوس للشباب والرياية4473شباب و رياية طرابلسمنظمة لةبةا لرعاية الشباب4423

شباب و رياية طرابلسجمعةة مدربي كرة القدم طرابلس 4474شباب و رياية طرابلسمنظمة الشباب الواعي لرعاية الشباب4424

شباب و رياية الزاويةجمعةة حكام كرة القدم باملنطقة الغربةة 4475شباب و رياية طرابلسجمعةة الرقبي اللةبي4425

شباب و رياية بنغازي منظمة قدامي كرة الةد باملنطقة الشرقةة 4476شباب و رياية طرابلسرابطة قدامى كرة القدم طرابلس4426

شباب و رياية طرابلسمنظمة مشجعي نادي املةالن في لةبةا4477شباب و رياية مسالتةجمعةة اصدقاء الرياية   مسالته4427

شباب و رياية طرابلسجمعةة اللةبةة لكرة القدم املصغرة4478شباب و رياية بنغازي منظمة الهمة لرعاية الشباب4428

شباب و رياية سبهاجمعةة الشباب الريايةة4479شباب و رياية طرابلسجمعةة املغيرات للخةول التوربرد املهجنة4429

شباب و رياية طرابلسةةجمعةة أندية طرابلس الكبرى لجمةع االنشطة الرياي4480شباب و رياية طرابلسمنظمة شباب بال حدود4430

شباب و رياية نالوتمنظمة تجمع شباب نالوت4481شباب و رياية طمزينجمعةة شباب طمزين الخيرية 4431

شباب و رياية فنقلجمعةة العاديات لتربةة الخةول 4482شباب و رياية بنغازي منظمة القمة للشباب4432

شباب و رياية مصراتة(U.T.O)منظمة مواهب بال حدود 4483شباب و رياية طرابلسرابطة االندية الريايةة بطرابلس الكبرى 4433

شباب و رياية بني ولةدنبض الحةاة لالعمال الخيرية4484شباب و رياية براك الشاطئمؤسسة االنطالقة لتنمةة الشباب 4434

شباب و رياية طرابلسمنظمة مناظرات لةبةا 4485شباب و رياية غدامسجمعةة الريايةين القدامى  بغدامس4435

شباب و رياية طرابلسمنظمة مكامن لتنمةة الشباب4486شباب و رياية طرابلساملنظمة اللةبةة ملناصرة قضايا الشباب4436

شباب و رياية طرابلساملؤسسة اللةبةة للتنمةة وريادة االعمال4487شباب و رياية طرابلسمؤسسة تكوين الشبابةة التطوعةة 4437

شباب و رياية هون منظمة الوحدة الشبابةة الثقافةة4488شباب و رياية طرابلسمنظمة العبور الى املستقبل الشبابةة 4438

شباب و رياية الخمسمنظمة املرقب للفروسةة وتعلةم ركوب الخةل4489شباب و رياية طرابلسنادي طربلس لسةارات الكالسكةة 4439

شباب و رياية طرابلسالجمعةة اللةبةة للشطرنج4490شباب و رياية طرابلسنادي طرابلس للدراجات النارية 4440

شباب و رياية بنغازي منظمة اللةبةة الدولةة للريايةة4491شباب و رياية طرابلسمنظمة الجفارة للشباب والعلوم والتنمةة 4441

شباب و رياية قطة الشاطئمنظمة العقل السلةم للشباب والرياية4492شباب و رياية طرابلسمؤسسة النبراس لرعاية الشباب4442

شباب و رياية بنغازي 2018منظمة اكاديمةة رقبي 4493شباب و رياية الزنتانمنظمة افق واسع لرعاية الشباب 4443

شباب و رياية بنغازي جمعةة االعالمةين الريايةين اجدابةا4494شباب و رياية طرابلساملنظمة املتوسطةة للشباب والرياية4444

شباب و رياية بنغازي املنظمة اللةبةة للدراجات4495شباب و رياية طرابلسجمعةة شباب لةبةا للدفاع عن النفس4445

شؤون املرأة و الطفلبنغازي منظمة الطموح لرعاية حقوق املرأة و الطفل4496شباب و رياية مسالتةمنظمة الفارس اللةبي للفروسةة بمسالته4446

شؤون املرأة و الطفلبنغازي ةاتمنظمة ترابط لحقوق املرأة والطفل واملعاقين واالقل4497شباب و رياية طرابلسمنظمة العهد الجديد لرعاية الشباب4447

شؤون املرأة و الطفلبنغازي مركز جةل املستقبل لألطفال4498شباب و رياية اجدابةامنظمة خلةك ايجابي4448

شؤون املرأة و الطفلبنغازي هةئة دعم مشاركة املرأة في صنع القرار4499شباب و رياية بنغازي املنظمة العاملةة الشبابةة للتنمةة4449

شؤون املرأة و الطفلبنغازي مؤسسة ائتالف املرأة الحرة4500شباب و رياية البةضاء مؤسسة مجلس شباب لةبةا الجل الوطن4450
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شؤون املرأة و الطفلطرابلساملنظمة اللةبةة الدولةة للمرأة 4551شؤون املرأة و الطفلطرابلساملؤسسة اللةبةة الدولةة للطفولة والتنمةة4501

شؤون املرأة و الطفلاملرج جمعةة لةبةا تجمعنا 4552شؤون املرأة و الطفلبنغازي مؤسسة نساء بر لةبةا4502

شؤون املرأة و الطفلبنغازي منظمة أطفالنا ملواهب وابداعات وحماية الطفل4553شؤون املرأة و الطفلبنغازي جمعةة البراءة للطفولة الخيرية4503

 الخيرية للطفــل ـ4554شؤون املرأة و الطفلبنغازي جمعةة كلنا معا لدعم املرأة ذات االعاقة4504
ً
شؤون املرأة و الطفلالخمسجمعةة معا

شؤون املرأة و الطفلطرابلسمنظمة منبر املرأة اللةبةة4555شؤون املرأة و الطفلبنغازي مركز الغرس الطةب لتوعةة وتثقةف الطفل4505

شؤون املرأة و الطفلجالوجمعةة اللبة النسائةة جالو4556شؤون املرأة و الطفلبنغازي مؤسسة اتحاد صحافة الطفل4506

شؤون املرأة و الطفلطرابلسمنظمة خديجة الكبرى للتنمةة وتطوير املراة4557شؤون املرأة و الطفلمصراتةجمعةة البنةان للمرأة4507

شؤون املرأة و الطفلطرابلسمؤسسة الرسالة للمراة اللةبةة 4558شؤون املرأة و الطفلبنغازي جمعةة السةدة زينب لحقوق املرأة4508

شؤون املرأة و الطفلسبها جمعةة ماسة الجنوب للشفافةة وحقوق الطفل 4559شؤون املرأة و الطفلبنغازي مؤسسة االجةال اللةبةة العاملةة للطفولة والتنمةة4509

شؤون املرأة و الطفلطرابلسمؤسسة لةبةانا لحقوق  األم والطفل4560شؤون املرأة و الطفلمصراتةجمعةة مالك مصراتة للطفولة4510

شؤون املرأة و الطفلبنغازي مؤسسة املوهوب اللةبي4561شؤون املرأة و الطفلبنغازي حركة شباب نلتقي لنرتقي4511

شؤون املرأة و الطفلالزاويةفبراير لحقوق املراة والطفل بالزاوية17منظمة 4562شؤون املرأة و الطفلبنغازي املنظمة الوطنةة ألمازونات لةبةا4512

شؤون املرأة و الطفلبراك الشاطئجمعةة أطفال فبراير لرعاية الطفولة وادي الشاطئ4563شؤون املرأة و الطفلمصراتةجمعةة بةوت العطاء اللةبةة4513

شؤون املرأة و الطفلطرابلسجمعةة حقي لحقوق املراة4564شؤون املرأة و الطفلبنغازي مؤسسة ثقة لتجمع سةدات االعمال اللةبةات4514

شؤون املرأة و الطفلالعزيزيةجمعةة شئون املراة للثقافة 4565شؤون املرأة و الطفلترهونةجمعةة لةبةا املستقبل للتوعةة وتنمةة قدرات املرأة4515

شؤون املرأة و الطفلبنغازي منظمة رتاج لتنمةة وحماية األطفال الةافعين 4566شؤون املرأة و الطفلطرابلسجمعةة أمل لةبةا للتعلةم وتنمةة ثقافة الطفل 4516

شؤون املرأة و الطفلبنغازي جمعةة انصار حقوق الطفل اللةبي4567شؤون املرأة و الطفلبنغازي مؤسسة إسالم توعوية تثقةفةة حقوقةة4517

شؤون املرأة و الطفلسبها جمعةة تنوير املراة االجتماعةة سبها4568شؤون املرأة و الطفلطرابلسالجمعةة اللةبةة لرعاية وحماية حقوق املرأة4518

شؤون املرأة و الطفلسبها جمعةة التنمةة واالبداع لتطوير املراة والشباب 4569شؤون املرأة و الطفلطرابلسجمعةة املاجدات لحقوق املرأة والطفل4519

شؤون املرأة و الطفلالعزيزيةاالتحاد النسائي بمدينة العزيزية4570شؤون املرأة و الطفلطرابلسجمعةة نداء الطفل4520

شؤون املرأة و الطفلسرتجمعةة االتحاد النسائي الخيرية سرت4571شؤون املرأة و الطفلطرابلسالجمعةة اللةبةة للطفولة واإلبداع 4521

شؤون املرأة و الطفلصبراتةمؤسسة ربةع صبراتة النسائةة للنهوض باملراة4572شؤون املرأة و الطفلجالوجمعةة آللئ جالو النسائةة 4522

شؤون املرأة و الطفلصرماناملؤسسة الدولةة لحقوق الطفل واملرأة     4573شؤون املرأة و الطفلبنغازي مؤسسة بنات املختار للتوعةة4523

شؤون املرأة و الطفلمصراتةجمعةة جسور الرحمة للمرأة 4574شؤون املرأة و الطفلبنغازي جمعةة نسةم الحرية لالعمال الخيرية 4524

شؤون املرأة و الطفلطرابلسجمعةة ام الثوار لرعاية االسرة والطفل 4575شؤون املرأة و الطفلبنغازي جمعةة سوف نبقي هنا 4525

شؤون املرأة و الطفلبنغازي جمعةة املرأة اللةبةة لالعمال الخيرية4576شؤون املرأة و الطفلبنغازي مؤسسة رسالتي التربوية واالجتماعةة واالعمال الخيرية4526

شؤون املرأة و الطفلمصراتةجمعةة أطفال الفراشة ديبرا لةبةا4577شؤون املرأة و الطفلبنغازي املنظمة الدولةة لحقوق املرأة4527

شؤون املرأة و الطفلالزاويةجمعةة نادي الطفل والعائلة  بالزاوية 4578شؤون املرأة و الطفلبنغازي جمعةة ذات النطاقين للدعوة واالرشاد4528

شؤون املرأة و الطفلمرزقجمعةة البراء لحقوق الطفل 4579شؤون املرأة و الطفلبنغازي مؤسسة االسرة من اجل املواطنة4529

شؤون املرأة و الطفلطرابلسمنظمة صوت املرأة اللةبةة4580شؤون املرأة و الطفلبنغازي جمعةة االمل لالعمال الخيرية والتربوية4530

شؤون املرأة و الطفلطرابلسمنظمة العنقاء الخيرية لدعم ومساندة املرأة والطفل4581شؤون املرأة و الطفلطرابلسجمعةة تجمع نساء طرابلس 4531

شؤون املرأة و الطفلبنغازي منتدى اشرقت الخيري 4582شؤون املرأة و الطفلطرابلساملرصد اللةبي لحقوق الطفل 4532

شؤون املرأة و الطفلطرابلسمنظمة حماية حقوق املرأة املطلقة واالرملة 4583شؤون املرأة و الطفلمصراتةاتحاد املرأة اللةبةة4533

شؤون املرأة و الطفلبنغازي جمعةة نسائم لةبةا4584شؤون املرأة و الطفلمرزقجمعةة وردة لالم والطفولة4534

شؤون املرأة و الطفلالكفرةجمعةة االم والطفل 4585شؤون املرأة و الطفلطرابلساالتحاد النسائي اللةبي بطرابلس4535

شؤون املرأة و الطفلاجدابةامؤسسة املساندة لحقوق املرأة4586شؤون املرأة و الطفلطرابلسمنظمة زهور الحةاة لرعاية الطفل4536

شؤون املرأة و الطفلسبها جمعةة تانمتاك للنهضة باملرأة االمازيغةة 4587شؤون املرأة و الطفلصبراتةجمعةة التعاون النسائةة4537

شؤون املرأة و الطفلغدامسجمعةة تمانحت للترات  الغدامس ي4588شؤون املرأة و الطفلترهونةجمعةة  الزهراء لألرامل واملطلقات4538

شؤون املرأة و الطفلجالوجمعةة النهضة النسائةة جالو4589شؤون املرأة و الطفلصبراتةجمعةة حفةدات العالقةة 4539

شؤون املرأة و الطفلطرابلسجمعةة منتدى املرأة اللةبةة من اجل السالم4590شؤون املرأة و الطفلالبةضاء ملتقى التغةير لتنمةة وتمكين املرأة4540

شؤون املرأة و الطفلبنغازي مؤسسة الفوز العظةم لكفالة الطفل الةتةم4591شؤون املرأة و الطفلبنغازي منتدى املتحدين دورة الفنان الراحل علي الجهاني4541

شؤون املرأة و الطفلودانجمعةة الحنان لرعاية االم والطفل4592شؤون املرأة و الطفلبنغازي جمعةة ملاذا أنا لحقوق املراة4542

شؤون املرأة و الطفلمرزقجمعةة البر الخيرية لحقوق املرأة والطفل4593شؤون املرأة و الطفلطرابلسجمعةة الطفل لالبداع 4543

شؤون املرأة و الطفلمرزقجمعةة املروة الخيرية لتطوير وتنمةة قدرات الطفل 4594شؤون املرأة و الطفلبنغازي رابطة زوجات شهداء لةبةا الحرة4544

شؤون املرأة و الطفلطرابلسمنظمة استجابة االنسانةة للتنمةة ودعم املرأة4595شؤون املرأة و الطفلسرتجمعةة الثناء لألعمال الخيرية4545

شؤون املرأة و الطفلطرابلسجمعةة حةاة أفضل لرعاية االطفال4596شؤون املرأة و الطفلطرابلسمارس ملناهضة العنف يد الطفل الخيرية21مؤسسة 4546

شؤون املرأة و الطفلطرابلسمنظمة فرسان الحرية لشؤون املرأة والطفل 4597شؤون املرأة و الطفلطرابلسجمعةة آفاق لرعاية الطفل واملرأة4547

شؤون املرأة و الطفلتراغنمركز الطفل السعةد لحضانة وترفةه االطفال4598شؤون املرأة و الطفلطرابلسجمعةة العصماء للمرأة اللةبةة4548

شؤون املرأة و الطفلطرابلسجمعةة النجاح ملساندة االم والطفل4599شؤون املرأة و الطفلالعجةالتجمعةة ثائرات العجةالت4549

شؤون املرأة و الطفلجادوجمعةة ازرفان لحقوق املرأة اللةبةة االمازيغةة 4600شؤون املرأة و الطفلطرابلسجمعةة طفل ووعد4550
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شؤون املرأة و الطفلالبةضاء جمعةة خديجه بنت خويلد 4651شؤون املرأة و الطفلبنغازي جمعةة تكامل املعرفة لتنشئة اطفال لةبةا4601

شؤون املرأة و الطفلطرابلسجمعةة بنات طارق النسائةة لرعاية االم والطفل4652شؤون املرأة و الطفلبنغازي منظمة حقوق املرأة العاملة4602

شؤون املرأة و الطفلبنغازي مؤسسة االحرار لألطفال4653شؤون املرأة و الطفلودانجمعةة املنتدى للعمل النسائي   بودان4603

شؤون املرأة و الطفلبنغازي املنظمة العربةة الدولةة لحقوق املراة4654شؤون املرأة و الطفلزوارةجمعةة نبضات لتنمةة االسرة والطفل 4604

شؤون املرأة و الطفلالكفرةجمعةة قناديل الخير لحقوق املراة والطفل4655شؤون املرأة و الطفلدرنةاملنتدى االنساني لحقوق املرأة والطفل4605

شؤون املرأة و الطفلطرابلسمنتدى اشبال املستقبل لالم والطفل 4656شؤون املرأة و الطفلمصراتةاتحاد نساء مصراته4606

شؤون املرأة و الطفلبراك الشاطئمؤسسة نور االسالم الخيرية للمرأة والطفل4657شؤون املرأة و الطفلالزاويةجمعةة الربةع العربي لحقوق الطفل4607

شؤون املرأة و الطفلبنغازي مؤسسة صدى لةبةا العاملةة 4658شؤون املرأة و الطفلجنوبجمعةة شهداء لةبةا لالعمال الخيرية وتطوير املرأة في ال4608

شؤون املرأة و الطفلطرابلسجمعةة طرابلس لكتاب الطفل 4659شؤون املرأة و الطفلالعجةالتمنظمة نساء بال حدود لشؤون املرأة والطفل4609

شؤون املرأة و الطفلبنغازي منظمة معا لالبتسامة من أجل أطفال تورغاء4660شؤون املرأة و الطفلجفارةاالتحاد النسائي  بسهل الجفارة4610

شؤون املرأة و الطفلبنغازي منظمة املراة العاملةة للدعم والتنمةة 4661شؤون املرأة و الطفلبنغازي والطفل املراةمنظمة النبراس لحقوق 4611

شؤون املرأة و الطفلالزاويةاتحاد نساء الزاوية4662شؤون املرأة و الطفلمصراتةمنتدى األوائل بالزروق 4612

شؤون املرأة و الطفلسبها منظمة ام املؤمنين لحقوق املراة و الطفل4663شؤون املرأة و الطفلسبها جمعةة الجوهرة املكنونة لالم والطفل4613

شؤون املرأة و الطفلطرابلساملؤسسة اللةبةة لدعم املرأة واالسرة 4664شؤون املرأة و الطفلبنغازي مؤسسة احباب هللا لحقوق الطفل4614

شؤون املرأة و الطفلطرابلسمنظمة تالتةماس للمرأة والطفل4665شؤون املرأة و الطفلوازن جمعةة ست الحبايب لالم والطفل4615

شؤون املرأة و الطفلطرابلسمنظمة االنماء لدعم الشباب واملرأة 4666شؤون املرأة و الطفلبنغازي منتدى اطفال بنغازي 4616

شؤون املرأة و الطفلالجمةلجمعةة املستقبل لألم والطفل4667شؤون املرأة و الطفلطرابلسمؤسسة إسراء لحقوق الطفل اللةبي في املهجر4617

شؤون املرأة و الطفلطرابلسمؤسسة أرياف لرعاية وحماية الطفل4668شؤون املرأة و الطفلالقلعةاالتحاد النسائي جبل نفوسة 4618

شؤون املرأة و الطفلطرابلسجمعةة حوش العةلة لرعاية املرأة واالسرة 4669شؤون املرأة و الطفلطرابلسمنتدي تمكين املرأة والشباب 4619

شؤون املرأة و الطفلبنغازي منظمة أطفال املنارة 4670شؤون املرأة و الطفلمصراتةجمعةة الغد املشرق لرعاية األطفال أصدقاء القوقعة4620

شؤون املرأة و الطفلبنغازي منظمة نتاج لتنمةة قدرات املراة4671شؤون املرأة و الطفلقمةنسمنتدى االبداع الثقافي للطفل4621

شؤون املرأة و الطفلبنغازي منظمة بنغازي لألسرة والطفل 4672شؤون املرأة و الطفلبنغازي مؤسسة الطفل الدولةة4622

شؤون املرأة و الطفلبنغازي منظمة أزرع بسمة لرعاية وتأهةل الطفل4673شؤون املرأة و الطفلطرابلسمنظمة املرأة املتميزة والطفل4623

شؤون املرأة و الطفلالقطرونجمعةة الوداد لحقوق املراة4674شؤون املرأة و الطفلطرابلسجمعةة تاتريث لشؤون املرأة والطفل4624

شؤون املرأة و الطفلطرابلسمنظمة املتوسط لحقوق االم والطفل4675شؤون املرأة و الطفلاجدابةاالرابطة النسائةة التحاد حرائر اجدابةا لالعمال الخيرية4625

شؤون املرأة و الطفلطرابلسمنظمة اوركةدة لدعم الشباب واملراة4676شؤون املرأة و الطفلطرابلسمنظمة النحلة للتعلةم والتوعةة وشؤن املرأة4626

شؤون املرأة و الطفلطرابلسمنظمة التسامي لتمكين املرأة 4677شؤون املرأة و الطفلاجدابةامؤسسة أبرار لحقوق املرأة والطفل4627

شؤون املرأة و الطفلبنغازي منظمة دستوري يحمةني4678شؤون املرأة و الطفلطرابلسحركة النساء قادمات لشؤون املرأة4628

شؤون املرأة و الطفلطرابلسجمعةة رؤية الطفل لتنمةة األجةال و رعاية األمهات 4679شؤون املرأة و الطفلالغريفةجمعةة الحةاة الطبةة للمرأة والطفل4629

شؤون املرأة و الطفلطرابلسمنظمة الهدف لدعم املرأة و الشباب 4680شؤون املرأة و الطفلبنغازي منظمة اطفالنا اوال4630

شؤون املرأة و الطفلبنغازي منظمة بسمات األمل الخيرية 4681شؤون املرأة و الطفلطرابلسمنسةقةة شؤون الطفل4631

شؤون املرأة و الطفلبنغازي جمعةة الطفل اللةبي لألعمال الخيرية 4682شؤون املرأة و الطفلطرابلسمنظمة سما لةبةا لنهضة املرأة والطفل4632

ة و الطفل 4683شؤون املرأة و الطفلجالوفبراير17جمعةة حرائر4633
ْ
شؤون املرأة و الطفلطرابلسمنظمة ازوول لحقوق االنسان و املرا

شؤون املرأة و الطفلطرابلسمنظمة النساء األمازيغةات لحقوق املرأة 4684شؤون املرأة و الطفلجالوجمعةة الكنان النسائةة الخيرية 4634

شؤون املرأة و الطفلتازربوجمعةة امللتقي اإلنساني لحقوق املرأة 4685شؤون املرأة و الطفلاملرج منظمة املروج النسائةة4635

شؤون املرأة و الطفلبنغازي منظمة الروناس للمرأة والطفل4686شؤون املرأة و الطفلطرابلسجمعةة مالك للطفولة واالعمال الخيرية 4636

شؤون املرأة و الطفلزوارةجمعةة أسيرم ن نتمدورث لحقوق الطفل4687شؤون املرأة و الطفلطرابلسمنظمة بسمة طفل الطفال السرطان 4637

شؤون املرأة و الطفلبنغازي املنظمة اللةبةة لدعم األسرة والطفل 4688شؤون املرأة و الطفلطرابلساملنظمة الوطنةة لحقوق الطفل واملرأة 4638

شؤون املرأة و الطفلبني ولةدمنتدى اطفال الوادي 4689شؤون املرأة و الطفلالعزيزيةجمعةة كفالة الطفل الةتم ومساعدة الفقراء واملحتاجين4639

شؤون املرأة و الطفلبنغازي منظمة بهجة الحةاة لرعاية األطفال4690شؤون املرأة و الطفلطرابلساملؤسسة اللةبةة لدعم وحماية وتطوير رياض االطفال4640

شؤون املرأة و الطفلطرابلسجمعةة معا من أجل املرأة والطفل4691شؤون املرأة و الطفلترهونةمؤسسة الضوء الالمع للمرأة والطفل 4641

شؤون املرأة و الطفلطرابلسمنظمة ثايرينا لحقوق املرأة واالغاثة واملساعدات4692شؤون املرأة و الطفلالكفرةجمعةة الخنساء للمرأة اللةبةة4642

شؤون املرأة و الطفلطرابلسمنظمة االصالة للصناعات التقلةدية وتطوير  املرأة4693شؤون املرأة و الطفلغدامسجمعةة املودة للمرأة والطفل 4643

شؤون املرأة و الطفلبنغازي منظمة بسمة لةبةا للطفل واألسرة4694شؤون املرأة و الطفلطرابلسجمعةة ركاز النسائةة  الخيرية 4644

 أفضل الخيرية للخدمات اإلجتماعةة4695شؤون املرأة و الطفلبنغازي منظمة شمس لحقوق املرأة والطفل4645
ً
شؤون املرأة و الطفلودانمنظمة لغدا

شؤون املرأة و الطفلمصراتةاملنظمة اللةبةة لرعاية أطفال التوحد4696شؤون املرأة و الطفلغاتجمعةة شعاع االمل للمرأة والطفل4646

شؤون املرأة و الطفلطرابلسمنظمة البةان للمرأة والطفل4697شؤون املرأة و الطفلالخمس مؤسسة ديسان للثقافة واالهتمام بشؤون املرأة والطفل4647

شؤون املرأة و الطفلطرابلسمنظمة العشرة لتمكين املرأة 4698شؤون املرأة و الطفلطرابلسمركز الجوهرة لتطوير املرأة واالرشاد النفس ي واالسري 4648

شؤون املرأة و الطفلفرسطاءمنظمة نانا للمرأة والطفل واالعمال الخيرية 4699شؤون املرأة و الطفلاالبةارجمعةة البر لألعمال الخيرية والتطوعةة األبةار4649

شؤون املرأة و الطفلبنغازي منظمة الرونق للمرأة والطفل4700شؤون املرأة و الطفلطرابلسمنظمة التضامن ملناصرة قضايا املرأة 4650
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املجالاملدينةاالسمتاملجالاملدينةاالسمت

صحة الزاويةجمعةة اطباء لةبةا الخيرية 4751شؤون املرأة و الطفلطرابلسمنظمة معها للحقوق املرأة4701

صحة مصراتةمصراته–جمعةة أصدقاء السكري 4752شؤون املرأة و الطفلالزاويةمنظمة منبر املرأة للتنمةة4702

صحة طرابلسجمعةة لةبةا للصم والبكم ويعاف السمع 4753شؤون املرأة و الطفلالجمةلمنظمة النواعم لحقوق املرأة والطفل 4703

صحة طرابلسجمعةة أصدقاء سرطان الثدي 4754شؤون املرأة و الطفلطرابلسمنظمة النور لتنمةة وتمكين املرأة النازحة واملهجرة4704

صحة صبراتةجمعةة االتحاد اللةبي السرطان 4755شؤون املرأة و الطفلطرابلسجمعةة الحاجة للزي اللةبي4705

صحة طرابلسجمعةة تجمع مستشفى طرابلس املركزي 4756شؤون املرأة و الطفلزلةتنمؤسسة إشراقة لرعاية الطفولة4706

صحة طرابلسالجمعةة الوطنةة ألصدقاء التوحد 4757شؤون املرأة و الطفلطرابلسالشبكة الوطنةة ملساندة املرأة اللةبةة4707

صحة طرابلسالجمعةة اللةبةة لألخالقةات الحةوانةة 4758شؤون املرأة و الطفلطرابلسمنظمة أيادينا لدعم املرأة والشباب4708

صحة طرابلسية االتحاد اللةبي ملوردي األدوية واملستلزمات البةطر 4759شؤون املرأة و الطفلسرت(املراة والطفل)منظمة بادر لحماية حقوق االنسان4709

صحة طرابلسالجمعةة اللةبةة لرعاية مرض ى فةنةل كةتونةوريا4760صحةطرابلسصندوق الرعاية الصحةة والنفسةة واالجتماعةة 4710

صحة بنغازي الجمعةة اللةبةة لرعاية حساسةة االغذية 4761صحةاملرجمنظمة اللةبةة للصحة العامة 4711

صحة بنغازي منظمة االمان للسالمة والصحة املهنةة والبيئة 4762صحةطرابلسالجمعةة اللةبةة لطب حديثي الوالدة 4712

صحة بنغازي منظمة العمل الطبي املوحد 4763صحةطرابلسجمعةة أصدقاء االنف واالذن والحنجرة 4713

صحة طرابلسةةاتحاد موردي ومصنعي األدوية ومستلزمات املعدات الطب4764صحةبنغازي جمعةة طالب الطب بنغازي 4714

صحة طرابلسالجمعةة اللةبةة للصحة النفسةة4765صحةبنغازي الجمعةة اللةبةة لجراحة الةد4715

صحة بنغازي الجمعةة اللةبةة لألطباء البةطريين4766صحةمرزقمؤسسة سالمة الوادي لإلسعاف السريع 4716

صحة طرابلسجمعةة كــــــــل االطباء 4767صحةاملرجاملؤسسة الوطنةة اللةبةة ملرض ي السرطان4717

صحة الخمسجمعةة التنسةق الطبي 4768صحةبنغازي مؤسسة أبحاث لتكنولوجةا االطراف الصناعةة4718

صحة طرابلسجمعةة أطباء العاصمة 4769صحةاالبةارمنظمة الربةع للصم و يعاف السمع4719

صحة طرابلسجمعةة الفتح للدراسات األبايةة4770صحةطرابلساملنظمة الكبرى لالعمال الالنسانةة4720

صحة طرابلسجمعةة البر والرحمة الطبةة4771صحةمصراتةاعيمنظمة مشافي للصحة النفسةة والدعم النفس ي االجتم4721

صحة طرابلسجمعةة قرطبة الصدقاء الكلي 4772صحةاالبةارجمعةة االحباب الخيرية ملساعدة اطفال التوحد4722

صحة طرابلسمؤسسة أطفال لةبةا4773صحةبنغازي منظمة الخدمات الطبةة املستعجلة 4723

صحة الزاويةاتحاد األطباء الثوار بــالزاوية 4774صحةطرابلسالجمعةة اللةبةة للجلدية التجمةلةة4724

صحة طرابلسجمعةة ربةــع لةبةا للسكري 4775صحةبنغازى منظمة الدولةة ملكافحة املخدرات واملؤثرات العقلةة4725

صحة طرابلسجمعةة صهةب اللةبةة الخيرية لضمور العضالت4776صحةطرابلسمؤسسة واصل لألعمال الخيرية4726

صحة طرابلسالجمعةة اللةبةة لخدمات التبرع بالدم  4777صحةبنغازي جمعةة اللةبةة لزارعي القوقعة4727

4728

جمعةة ألفة لرعاية الحةوانات األلةفة واملحافظة عليها 
وحمايتها 

صحةطرابلس
4778

صحة طرابلسمنظمة أوفةاء لةبةا للخدمات الطبةة املنزلةة 

صحة طرابلسالجمعةة اللةبةــة ملرض ى الزهــايمر4779صحةاملرجاتحاد الناس للتوعةة الصحةة الشاملة4729

صحة طرابلسجمعةـــة اللةبةة ملكافحة العدوى في طب األسنان 4780صحةاملرجالنور لدعم مرض ى السرطان4730

صحة مصراتةجمعةة األمل الطفال التوحد4781صحةبنغازي جمعةة اللةبةة لجراحة الفم والوجة والفكين4731

صحة بنغازي مجمعةة جابر بن حةان للمختبرات الطبةة ومصارف الد4782صحةطرابلسلحةوية املنظمة اللةبةة للطب املكمل والبديل وعلوم الطاقة ا4732

صحة مصراتةالجمعةة اللةبةة للعلوم النفسةة4783صحةمصراتةالجمعةة الوطنةة للعلوم واالبحاث الطبةة4733

صحة بنغازي الجمعةة اللةبةة للتمريض4784صحةطرابلساملنظمة اللةبةة للصحة وللتوعةة4734

صحة مصراتةالجمعةة اللةبةة للعلوم الطبةة4785صحة طرابلسجمعةة أطـــباء لــةـبـةــا الـــمــسـتـقـبـل 4735

صحة طرابلسجمعةة نبع الحةاة للوقاية من االيذز ومسبباته4786صحة طرابلسفبراير17اتحاد املهن الطبةة لثورة 4736

صحة طرابلسمنظمة املساعدات الطبةة4787صحة بنغازي منظمة التقنةة الطبةة4737

صحة العزيزيةمنظمة رحمة لذوي االحتةاجات الخاصة 4788صحة بنغازي جمعةة صةادله علي خطي الحبيب لالغاثة الدوائةة4738

صحة بنغازي جمعةة اإلسعاف واالستجابة4789صحة طرابلسالجمعةة الوطنةة للمهن الصحةة4739

صحة طرابلسمنظمة الصمود للتأهةل والعالج الطبةعي 4790صحة بنغازي جمعةة الشفاء المراض الدم واالورام4740

صحة بنغازي الجمعةة اللةبةة للتغذية4791صحة مصراتةاتحاد صةادلة بمصراتة4741

صحة طرابلسمؤسسة الوطن للعالج الطبةعي والتأهةل4792صحة بنغازي الجمعةة اللةبةة لفني االشعة الطبةة4742

صحة طرابلسالجمعةة اللةبةة الفرنسةة للصحة4793صحة بنغازي جمعةة كلةة طب االسنان4743

صحة البةضاء منظمة فريق التحدي الطبي4794صحة بنغازي جمعةة الوتين الخيرية لالغاثة والتثقةف  الطبي4744

صحة طرابلسمؤسسة جذور لالنماء الصحي واالجتماعي 4795صحة بنغازي جمعةة الطب واالسرة4745

صحة طرابلسجمعةة بلسم ملساعدة مرض ى االورام4796صحة بنغازي االتحاد اللةبي الدولي السعاف واالستجابة4746

صحة طرابلسجمعةة أكسجين للبيئة4797صحة بنغازي اتحاد العاملين بالكلةات الطبةة جامعة بنغازي 4747

صحة طرابلسالجمعةة اللةبةة ملرض ى الروماتيزم 4798صحة طرابلسمؤسسة ويـــس لدعم أطفال السرطــــان4748

صحة طرابلسالجمعةة اللةبةة للوهن العضلي4799صحة بنغازي جمعةة الشفاء لالعمال الخيرية4749

صحة مصراتةجمعةة اللةبةة لصحة الفم واألسنان4800صحة طرابلسLNAAالشبكة اللةبةين للجمعةات العاملة في االيدز4750
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صحة طرابلسجمعةة معا ألطفال مرض ى السرطان4851صحة سبها الجمعةة اللةبةة لصحة وسالمة الطفل4801

صحة طرابلسجمعةة أصدقاء الصرع اللةبةة 4852صحة الكفرةجمعةة شراع االمل للصحة والتوعةة4802

صحة طرابلسمنظمة لةبةا العلمةة لطب املختبرات 4853صحة طرابلساملنظمة اللةبةة للسالمة والصحة املهنةة والبيئة 4803

صحة طرابلسمؤسسة لةبةا الطبةة لالعمال الخيرية 4854صحة طرابلسمنظمة بدون اسم بدون حدود لالعمال الطبةة والطفولة 4804

صحة طرابلساملؤسسة العلمةة للطب البديل والتكمةلي 4855صحة مصراتةجمعةة اللةبةة للصحة اإللكترونةة والتطبيب عن بعد4805

صحة الزاويةمنظمة الحةاة لذوي االعاقة بازاوية4856صحة بنغازي جمعةة االرادة اللةبةة للصحة النفسةة4806

صحة طرابلساملنظمة الوطنةة للرعاية الصحةة والتنمةة 4857صحة درنةالجمعةة اللةبةة للعلوم الصةدالنةة4807

صحة بنغازي جمعةة إختصاص ي عالج اللثة اللةبةة4858صحة طرابلسالجمعةة اللةبةة ملكافحة السرطان4808

صحة طرابلسمنظمة الصحة اللةبةة 4859صحة طرابلسرابطة التعاون للمتعايشين بمرض االيدز4809

صحة براك الشاطئمنظمة زهرة الجنوب الطبةة4860صحة طرابلسرابطة الثقة للمتعايشين مع مرض االيدز4810

صحة الزنتانمنظمة مجاهدي الصحة بالجبل الغربي4861صحة طرابلساملجموعة اللةبةة لالورام4811

4812
صحة زلةتنجمعةة االمان للصم ويعاف السمع

4862
ةة واإليدز املنظمة اللةبةة ملكافحة املخدرات واملؤثرات العقل

ومسبباته
صحة مصراتة

صحة طرابلسمنظمة طب االسرة اللةبةة 4863صحة طرابلسالجمعةة اللةبةة المراض املفاصل واعادة التأهةل 4813

 4864صحة سبها جمعةة رفةق السكر االجتماعةة الخيرية 4814
ً
صحة سبها جمعةة الصم للمعوقين سمعةا

صحة طرابلسجمعةة ابتسامة الةتةم لرعاية صحة الفم واالسنان 4865صحة الزاويةجمعةة أطفال التوحد 4815

صحة القربولليجمعةة املحبة لذوي االعاقة 4866صحة طرابلسمنظمة ذاكرتنا لدعم مرض ى إيرابات الذاكرة 4816

صحة طرابلسجمعةة اصدقاء مرض ي الصدفةة الطبةة 4867صحة طرابلسمؤسسة السد للشؤون االقتصادية والصحة العامة 4817

صحة طرابلساتحاد املصحات الطبةة في لةبةا 4868صحة غدامسجمعةة شفاء القلوب ملرض ى السكري 4818

صحة بنغازي منظمة اللةبةة للسالم علي الطرق 4869صحة طرابلسالجمعةة اللةبةة للموجات فوق الصونةة المراض4819

صحة سبها جمعةة االبتسامة الطفال التوحد4870صحة طرابلسمنظمة سفراء النوايا الحسنة للصحة 4820

صحة سبها جمعةة االسعاف و االستجابة للكوارث4871صحة بنغازي مؤسسة طبرق لالرشادوالدعم النفس ي والتربوي 4821

صحة سبها منظمة الصحة اللةبةة4872صحة درنةمؤسسة احرار الصحة درنة4822

صحة املرج مؤسسة األنعام للخدمات البةطرية 4873صحة بني ولةدجمعةة بلخير املهنةة الصحةة 4823

صحة املرج مؤسسة السلةم 4874صحة سبها ةجمعةة ذكرى الخيرية لرعاية اطفال ذوي االحتةاجات الخاص4824

صحة طرابلسمجلس االنعاش اللةبي 4875صحة الشقةقةمنظمة شهداء الوادي للصحة العامة 4825

صحة طرابلسجمعةة طب الطوارئ اللةبةة 4876صحة سبها جمعةة دواء وشفاء الصحةة بسبها4826

صحة طرابلسمنظمة االنسانةة للتأمين الصحي واالجتماعي 4877صحة طرابلسجمعةة االنتصار الخيرية لذوي االحتةاجات الخاصة 4827

صحة زوارةفريق الحرية لالسعاف والخدمات الطبةة 4878صحة طرابلسشبكة الدعم للثقةف الصحي 4828

صحة سبها منظمة االجةال الصحةة 4879صحة بنغازي نغازي جمعةة الوفاء لشهداء اطفال االيدز بمستشفي اطفال ب4829

صحة طرابلسوت جمعةة التكاثف االصدقاء ملرض ى مرض ى  السكر بنال4880صحة طرابلسجمعةة التكامل لدعم مرض ى العقم وتأخر االنجاب4830

صحة وادي االجالجمعةة الحةاة للصحة العامة4881صحة طرابلسمنظمة الجلي لدعم االطفال املصابين بالسرطان4831

صحة وادي االجالجمعةة االخوة الصحةة االجتماعةة4882صحة بنغازي ةةجمعةة روح فبراير لألعمال اإلنسانةة والرعاية التلطةف4832

صحة طرابلسمجلس تخصصات العالج الطبةعي4883صحة طرابلسالجمعةة اللةبةة ملرض ى الكلي والفشل الكلوي 4833

صحة مزدةمنظمة مزدة للصحة العامة 4884صحة سبها جمعةة خذ بةدي لذوي االحتةاجات الخاصة 4834

صحة غاتجمعةة سديم االعمال الصحةة و الخيرية4885صحة بنغازي منظمة لنسلم بالصحة والغذاء4835

صحة زلةتنجمعةة أهل الخير لدعم الصحة بزلةتن4886صحة طرابلسجمعةة أساة لةبةا الطبةة االجتماعةة4836

صحة القطرونجمعةة االسعاف الطبي و التدخل السريع4887صحة طرابلسجمعةة التفاؤل لرعاية مرض ى التصلب اللويحي املتعدد4837

صحة طرابلسمنظمة أيور لالغاثة الطبةة 4888صحة طرابلسجمعةة أصدقاء مرض ى السكري 4838

صحة طرابلسالجمعةة اللةبةة لطب اسنان االطفال وذوى االعاقة4889صحة بنغازي جمعةة الفراشة لرعاية مرض ى التحلل الجلدى4839

صحة مصراتةالجمعةة اللةبةة لطالب التمريض4890صحة غدامسغدامس-جمعةة العطاء للمخبرات الطبةة  4840

4841
صحة طرابلسجمعةة أسمعكم اللةبةة الصدقاء القوقعة السمعةة

4891

منظمة اصدقاء الصحة ملكافحة االمراض املعدية 
ومسبباتها

صحة طرابلس

صحة بنغازي منظمة أطفال الحةاة لالمراض املزمنة و املستعصةة  4892صحة طرابلسجمعةة االمل ملرض ى التلةف الكيس ي4842

صحة وادي االجالجمعةة نور الةقين لالعمال الخيرية4893صحة طرابلسطرابلس-منظمة حقوق أطفال االورام 4843

صحة طرابلسجمعةة الدعم الطبي الخيرية4894صحة سبها جمعةة االفاقة لالسعاف واالستجابة 4844

صحة طرابلسمنظمة اطباء الوطن لإلغاثة 4895صحة سبها الجمعةة اللةبةة لطلبة االسنان بسبها 4845

صحة سبهاجمعةة مالئكة الرحمة الصحةة4896صحة طرابلسالجمعةة التخصصةة لسرطان الثدي4846

صحة الجفرةجمعةة النورلالسعاف السريع4897صحة طرابلسمؤسسة أمان للوقاية من الخدرات وااليدز4847

 ألجل مرض ى الهةموفةلةا4848
ً
صحة طرابلسجمعةة الصفاء للصحة النفسةة لألطفال4898صحة بنغازي جمعةة معا

صحة سبهامنظمة بوابة الشمش الصحةة 4899صحة طرابلسمؤسسة التكافل لذوي االحةتاجات الخاصة 4849

صحة مصراتةجمعةة سبةل األمل لرعاية وتأهةل املدمنين4900صحة زوارةجمعةة التةأسوا لذوي االحتةاجات الخاصة 4850
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قانون و حقوق انسانبنغازي املرصد اللةبي الرقابة وحقوق االنسان4951صحة طرابلساملؤسسة اللةبةة للخدمات الطبةة 4901

4902
صحة طرابلساملنظمة اللةبةة للمختبرات الطبةة

4952
بةة املنظمة الحقوقةة القانونةة للمجموعة اللةبةة العر 

املتحدة للمحاماة واالستشارات
قانون و حقوق انسانطرابلس

قانون و حقوق انسانترهونةجمعةة شهداء ترهونه لحقوق االنسان االجتماعةة4953صحة بنغازي املنظمة اللةبةة للرعاية الصحة4903

قانون و حقوق انسانطرابلساملؤسسة العاملةة لحقـــوق االنسان4954صحة بنغازي منظمة العدالة للعاملين األدريين بقطاع الصحة 4904

قانون و حقوق انسانطرابلسمؤسسة لـــةبـــةا لحــقوق االنــــســـان4955صحة طرابلساملنظمة اللةبةة للسرطان4905

قانون و حقوق انسانطرابلسالجمعةة اللةبةة للحرية والعدالة وحقوق االنسان4956صحة هون جمعةة عافةة للصحة والخدمات العامة4906

قانون و حقوق انسانطرابلسالجمعةة اللةبةة للعدالة والشفافةة4957صحة بنغازي املنظمة اللةبةة لدعم الصحة النفسةة4907

قانون و حقوق انسانبنغازي املنظمة اللةبةة للهجرة غير الشرعةة4958صحة وادي الشاطيجمعةة عطاء ألمراض االورام4908

قانون و حقوق انسانبنغازي منظمة امل املستقبل الحقوقةة لالعمال االنسانةة4959صحة سبهاجمعةة طريق االمل الخيرية4909

قانون و حقوق انسانطرابلسمنظمة سواسةة للحقوق والحريات4960صحة وادي الشاطيمنظمة رؤى عمل لطب االسري 4910

قانون و حقوق انسانطرابلسملتقى يمير الوطن4961صحة سبها جمعةة االصدقاء لالشخاص ذوي االعاقة4911

قانون و حقوق انسانطرابلسجمعةة أجنحة السالم4962صحة سبهااتحاد منظمات االشخاص ذوي االعاقة باملنطقة الجنوبةة4912

قانون و حقوق انسانطرابلسجمعةة من حقي ان أسمع4963صحة الزنتانمنظمة التضامن لتأهةل والدعم النفس ى4913

قانون و حقوق انسانطرابلساملنتدى اللةبي للمحامين4964صحة سبهاجمعةة غرسة امل للدعم النفس ي واالجتماعي4914

قانون و حقوق انسانطرابلسجمعةة تايدي لذوي االحتةات الخاصة4965صحة سبهاجمعةة س ي بي ار لالسعافات االولةة والتنمةة البشرية4915

قانون و حقوق انسانطرابلسمنظمة العدالة الدستورية من أجل لةبةا4966صحة برقن الشاطئمنظمة اإلرشاد الصحي للتوعةة الصحةة4916

قانون و حقوق انسانطرابلسجمعةة التفاؤل لتحدي االعاقة4967صحة بنغازي منظمة االكاديمةة اللةبةة لعلوم الطيران والتقنةة4917

قانون و حقوق انسانبنغازي جمعةة السجناء السةاسين اللةبين4968قانون و حقوق انسانطرابلسحركة عقول بال حدود طالبةة4918

قانون و حقوق انسانطرابلسمؤسسة السالم الدولي لحقوق االنسان4969قانون و حقوق انسانطرابلسالتجمع اللةبي للعدالة وحقوق االنسان4919

قانون و حقوق انسانطرابلسجمعةة املراقب لحقوق االنسان4970قانون و حقوق انسانبنغازي تجمع املحامين الشباب بنغازي 4920

قانون و حقوق انسانطرابلسفبراير17مؤسسة تضامن ثوار 4971قانون و حقوق انسانمصراتةالجمعةة الوطنةة للتغةير واإلصالح4921

قانون و حقوق انسانطرابلسمنظمة املرصد اللةبي لحقوق االنسان4972قانون و حقوق انسانمصراتةالتجمع الوطني من أحل التغةير4922

قانون و حقوق انسانطرابلسالجمعةة اللةبةة لرفع كفأة الشباب4973قانون و حقوق انسانبنغازي منظمة الجلك لحقوق االنسان4923

قانون و حقوق انسانطرابلسفبراير17ائتالف قوى 4974قانون و حقوق انسانبنغازي املنظمة اللةبةة لحقوق االنسان4924

قانون و حقوق انسانبنغازي هةئة الدعم واملشورة 4975قانون و حقوق انسانبنغازي املنظمة اللةبةة الشبابةة لحقوق االنسان4925

قانون و حقوق انسانطرابلسالجمعةة اللةبةة لرعاية حقوق املستثمرين 4976قانون و حقوق انسانبنغازي اناملنظمة اللةبةة للدفاع عن الحريات العامة وحقوق االنس4926

قانون و حقوق انسانطرابلسمنظمة لةبةا للعدالة والخير4977قانون و حقوق انسانبنغازي اناملنظمة اللةبةة للدفاع عن الحريات العامة وحقوق اإلنس4927

قانون و حقوق انسانطرابلسجمعةة الشموع املضيئة لحقوق االنسان4978قانون و حقوق انسانبنغازي املنظمة الدولةة للعدالة واملساواة4928

قانون و حقوق انسانمصراتةجمعةة اتحاد النقل البري مصراته 4979قانون و حقوق انسانبنغازي انالجمعةة اللةبةة للقانون الدولي االنساني وحقوق االنس4929

قانون و حقوق انسانطرابلسمنظمة ايكون 4980قانون و حقوق انسانبنغازي املنظمة اللةبةة لحماية الحقوق والحريات4930

قانون و حقوق انسانطرابلسةةمركز ابن دهب للدراسات واألنشطة الشرعةة و القانون4981قانون و حقوق انسانبنغازي منظمة لةبةا لحقوق االنسان4931

قانون و حقوق انسانطرابلسجمعةة الرابطة اللةبةين لضحايا التطهير4982قانون و حقوق انسانبنغازي فبراير17اتحاد ثوار 4932

قانون و حقوق انسانطرابلساملنظمة اللةبةين للحقوق الوطنةة وتنمةة الثوار 4983قانون و حقوق انسانمصراتةتجمع شباب التغةير4933

قانون و حقوق انسانسرتفبراير بمدينة سرت17ائتالف ثورة 4984قانون و حقوق انسانبنغازي منظمة امليزان لحقوق االنسان4934

قانون و حقوق انسانبنغازي ديسمبر الوطني املستقل 24تجمع 4985قانون و حقوق انسانطرابلسجمعةة مةالد جديدلدعم ذوي اإلحتةاجات الخاصة4935

قانون و حقوق انسانبني ولةدائتالف ثورة السابع عشر من فبراير 4986قانون و حقوق انسانمصراتةمنظمة تجمع كتائـب وسرايـا الثــــوار 4936

قانون و حقوق انسانترهونةجمعةة أنصار الحق اللةبةة4987قانون و حقوق انسانبنغازي املؤسسة الوطنةة والعدالة4937

قانون و حقوق انسانبنغازي املنظمة الوطنةة للهجرة غير الشرعةة4988قانون و حقوق انسانطرابلساملنظمة اللةبةة االسالمةة لحقوق االنسان4938

قانون و حقوق انسانالزنتانجمعةة القانونةين للعدالة وحقوق اإلنسان 4989قانون و حقوق انسانبنغازي جمعةة اتحاد الثوار اللةبةين4939

قانون و حقوق انسانبنغازي الجمعةة الوطنةة لحقوق االنسان4990قانون و حقوق انسانبنغازي املنظمة الوطنةة لحماية الحقوق والحريات4940

قانون و حقوق انسانطرابلسفبراير جامعة طرابلس 17تجمع موظفي 4991قانون و حقوق انسانبنغازي تكتل القانونةين اللةبةين4941

قانون و حقوق انسانزلةتنمنظمة السالم والعدل اللةبةة 4992قانون و حقوق انسانالخمسالجمعةة اللةبةة للسالم وحقوق االنسان4942

قانون و حقوق انسانزوارةجمعةة زوارة لحقوق اإلنسان 4993قانون و حقوق انسانطرابلساتحاد الشــــبـــاب اللـــةبي4943

قانون و حقوق انسانطرابلسجمعةة التجمع امللكي الدستوري الحر 4994قانون و حقوق انسانالقطرونمركز القطرون لحقوق االنسان4944

4945
قانون و حقوق انسانزوارةجمعةة أوســــو الحقوقــــةة

4995

ة وحقوق املنظمة اللةبةة لترسةخ مبادئ الشرعةة الدستوري
اإلنسان

قانون و حقوق انسانمصراتة

قانون و حقوق انسانبنغازي ln1103جمعةة شهداء الرحلة 4996قانون و حقوق انسانطرابلسجمعةة طةور السالم لحقوق االنسان 4946

قانون و حقوق انسانغريانجمعةة اإلنصاف لحقوق اإلنسان 4997قانون و حقوق انسانبنغازي مؤسسة النهج الثابت للمجتمع املدني4947

قانون و حقوق انسانطرابلساملنظمة اللةبةة لحقوق اإلنسان 4998قانون و حقوق انسانبنغازي تجمع العدالة والدستور 4948

قانون و حقوق انسانطرابلساملنظمة اللةبةة لحقوق الحةوان 4999قانون و حقوق انسانالكفرةمنظمة لةبةا لرعاية املهاجرين والنازحين4949

قانون و حقوق انسانطرابلسجمعةة االتحاد لحقوق اإلنسان 5000قانون و حقوق انسانبنغازي منظمة العفو العربةة4950
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قانون و حقوق انسانطرابلسجمعةـــة الرحمـــن لحقوق اإلنسان   5051قانون و حقوق انسانبنغازي منظمة اللةبةة للعدالة واملساواة5001

قانون و حقوق انسانمصراتةتجمع أبناء الوطن5052قانون و حقوق انسانطرابلسجمعةة رجال األعمال املزحوف عليهم 5002

قانون و حقوق انسانطرابلسمؤسسة لةبةا الوطن للنزاهة والشفافةة وحماية 5053قانون و حقوق انسانبنغازي منظمة القارة السمراء لحقوق االنسان واالعمال الخيرية5003

قانون و حقوق انسانطرابلسالنادي الثقافي اللةبيى 5054قانون و حقوق انسانمصراتةالجمعةة اللةبةة للحقوق املدنةة والسةاسةة5004

قانون و حقوق انسانطرابلسجمعةة املعتز أبوسلةم لرعاية وحفظ حقوق الةتةم5055قانون و حقوق انسانبنغازي منظمة العز لحقوق اإلنسان5005

قانون و حقوق انسانطرابلساملجموعة اللةبةة للمطالبة بالسجناء في الخارج5056قانون و حقوق انسانطرابلسمنظمة السرايا لحقوق االنسان 5006

قانون و حقوق انسانسبها جمعةة أئتالف القانونةين سبها5057قانون و حقوق انسانطرابلسرابطة ضحايا معتقل اليرموك 5007

قانون و حقوق انسانطرابلسجمعةة طرابلس للتنس5058قانون و حقوق انسانطرابلسالجمعةة اللةبةة لسجناء الرأي5008

قانون و حقوق انسانطرابلسالجمعةة اللةبةة لحقوق تعلةم الكبار5059قانون و حقوق انسانترهونةجمعةة انصار الحق اللةبي لحقوق االنسان5009

قانون و حقوق انسانبنغازي املنظمة اللةبةة للقضاة5060قانون و حقوق انسانبنغازي اتحاد املستشارين القانونين بنغازي 5010

قانون و حقوق انسانبنغازي الجمعةة اللةبةة للقانون  الدستوري5061قانون و حقوق انسانبنغازي منظمة حقوق املجتمع املدني اللةبي5011

قانون و حقوق انسانطرابلسمنظمة الزاد لرعاية الوافدين 5062قانون و حقوق انسانطرابلسالجمعةة العاملةة لحقوق اإلنسان وحماية املدنين5012

قانون و حقوق انسانالبةضاء منظمة الجبل االخضر الحقوقةة5063قانون و حقوق انسانطرابلسجمعةة حقوق االنسان اللةبةة5013

قانون و حقوق انسانالبةضاء منظمة لةبةا للوفاق الوطني5064قانون و حقوق انسانصبراتةجمعةة حماية الطالب النسائةة 5014

قانون و حقوق انسانبنغازي جمعةة التضامن املغربةة5065قانون و حقوق انسانبنغازي الجمعةة اللةبةة للقانون الدولي العام5015

قانون و حقوق انسانطرابلسمنتدى العدالة واالنصاف اللةبي5066قانون و حقوق انسانبنغازي رابطة اهالي شهداء مذبحة سجن بوسلةم5016

5017

جمعةة  امليزان األفروعربةة لحقوق االنسان و الشعوب و 
تنمةتها

قانون و حقوق انسانطرابلس
5067

قانون و حقوق انسانبنغازي منظمة السرور الدولةة لرعاية الطفولة واألمومة 

قانون و حقوق انساناملرج منظمة الحقوقةين املرج5068قانون و حقوق انسانطرابلسفبراير 17جمعةة ضحايا 5018

قانون و حقوق انسانطرابلساملنظمة اللةبةة للتنمةة وحقوق االنسان 5069قانون و حقوق انسانطرابلستجمع جنزور الوطني 5019

قانون و حقوق انسانطرابلسرابطة املالك املتضررين من حكم الطاغةة 5070قانون و حقوق انسانهون املنظمة الحقوقةة للشفافةة واالصالح5020

قانون و حقوق انسانمسالتةجمعةة خير أمة للمتقاعدين5071قانون و حقوق انسانطرابلسجمعةة رعاية حقوق املستثمرين5021

قانون و حقوق انسانزلةاالتحاد الحقوقي العضاء النقل البري بزلة 5072قانون و حقوق انسانبنغازي النساناملركز اللةبي لتقص ي الحقائق ورصد انتهاكات حقوق ا5022

قانون و حقوق انسانطرابلسجمعةة إنتفاية طرابلس للتوعةة والتأهةل5073قانون و حقوق انساناملرج منظمة الحرية لحقوق االنسان5023

5024
قانون و حقوق انسانبنغازي املركز اللةبي للتنمةة وحقوق اإلنسان

5074

الجمعةة اللةبةة لدعم حق الصم والبكم في التعلةم
والعمل

قانون و حقوق انسانطرابلس

 بــالضعفاء5025
ً
قانون و حقوق انسانطرابلسمنظمة نور لةبةا الحقوقةة5075قانون و حقوق انسانطرابلسمنظمة رفقا

قانون و حقوق انسانطرابلسمنظمة التنمةة و املساواة لحقوق االنسان5076قانون و حقوق انسانمصراتةالجمعةة اللةبةة ألصدقاء الشرطة5026

قانون و حقوق انسانطرابلسمؤسسة اللةبةو لدعم الحريات وحقوق االنسان5077قانون و حقوق انسانسرتالجمعةة اللةبةة للدراسات واالستشارات القانونةة5027

قانون و حقوق انسانطرابلساتحاد ثوار الزاوية لحماية الثورة 5078قانون و حقوق انسانطرابلسجمعةة زناته لالعمال الخيرية وحقوق االنسان 5028

قانون و حقوق انسانبنغازي مؤسسة التنمةة العمرانةة  والحفاظ علي البيئة5079قانون و حقوق انسانزوارةتجمع كاساس5029

قانون و حقوق انسانبنغازي جمعةة أصوات من اجل لةبةا5080قانون و حقوق انسانطرابلسمنظمة نور لةبةا الحقوقةة 5030

قانون و حقوق انسانالخمساتحاد مؤسسات املجتمع املدني بالخمس5081قانون و حقوق انسانالعجةالتمنتدى الفكر الديقراطي الحر 5031

قانون و حقوق انسانطرابلس"شمس الحرية"جمعةة توفرت أنتةللي 5082قانون و حقوق انسانطرابلسجمعةة القانونةين بلةبةا5032

قانون و حقوق انسانطرابلساملنظمة الدولةة ملكافحة الجريمة والفساد 5083قانون و حقوق انسانبنغازي املركز العربي األوروبي لحقوق اإلنسان والقانون الدولي5033

قانون و حقوق انسانغريانمنظمة التجمع اللةبي للعدالة والشفافةة 5084قانون و حقوق انسانبنغازي مركز املرقاب لحقوق االنسان والحريات العامة5034

قانون و حقوق انسانبنغازي جمعةة اليسر الطةب لالعمال الخيرية وحقوق االنسان5085قانون و حقوق انسانطرابلساملؤسسة اللةبةة لحقوق اإلنسان واإلغاثة الدولةة 5035

قانون و حقوق انسانالكفرةجمعةة أمل الغد لالعمال الخيرية5086قانون و حقوق انسانطرابلسمنظمة وجودي لدعم حقـوق املــرأة 5036

قانون و حقوق انساناملرج منظمة املجاهد محمد بوحريك5087قانون و حقوق انسانمصراتةجمعةة الوطنةــة لحقوق اإلنســان5037

قانون و حقوق انسانالخمساتحاد موظفى جامعة املرقب5088قانون و حقوق انسانطرابلسمؤسسة أجةال للتنمةة وحقوق اإلنسان 5038

قانون و حقوق انسانطرابلسمنظمة لةبةا تحتضن ابناؤها املغتربين5089قانون و حقوق انسانطرابلسالجمعةة اللةبةة لرعاية حقوق املؤجرين ببرج طرابلس  5039

قانون و حقوق انسانوادي عتبهجمعةة نداء الوادي لحقوق االنسان والخدمة االجتماعةة 5090قانون و حقوق انسانطرابلسالجمعةة الوطنةة للشفافةة ومكافحة الفساد5040

قانون و حقوق انسانالخمسجمعةة أباء املعتقلين5091قانون و حقوق انسانطرابلسالجمعةة اللةبةة لرعاية حقوق املستثمرين5041

قانون و حقوق انسانطرابلسمنظمة الربةع العربي لحقوق االنسان5092قانون و حقوق انسانطرابلسجمعةة حقوقةون بـــدون حــدود 5042

قانون و حقوق انسانالزاويةمنظمة البيت اللةبي للعلوم والثقافة 5093قانون و حقوق انسانطرابلسجمعةة الحقوقةين املستقلين5043

قانون و حقوق انسانطرابلسمنظمة حقوق موظفي وزارة العدل والهةئات القضائةة 5094قانون و حقوق انسانمصراتةاملنظمة املستقلة لحقوق االنسان5044

قانون و حقوق انسانبنغازي منظمة التضامن لحقوق  االنسان اللةبةة5095قانون و حقوق انسانطرابلسمنظمـة النزاهـة والشفافةـة الحـرة5045

قانون و حقوق انسانبنغازي مارس اللةبةة لحقوق االنسان19منظمة 5096قانون و حقوق انسانطرابلسنادي لةبةا لحقوق اإلنسان5046

قانون و حقوق انسانطرابلسجمعةة الغدق لحقوق االنسان5097قانون و حقوق انسانغريانجمعةة املرســـــاة لحقــــوق اإلنســــان5047

قانون و حقوق انسانطرابلساملنظمة الوطنةة للرقابة و حقوق االنسان 5098قانون و حقوق انسانطرابلسجمعةةالةقين لتغسةل وتكفين وتجهيز ونقل املوتى5048

قانون و حقوق انسانالزاويةاتحاد لةبةا ملنظمات الشفافةة ومكافحة الفساد 5099قانون و حقوق انسانطرابلسمؤسسة السالم الدولي لحقوق اإلنسان 5049

قانون و حقوق انسانالعزيزيةاتحاد منظمات املجتمع املدني الجفارة5100قانون و حقوق انسانطرابلستجمــع العدالــــة والتقـــدم 5050
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املجالاملدينةاالسمتاملجالاملدينةاالسمت

قانون و حقوق انسانطرابلسمنتدى لةبةا لنا لحقوق املواطن وخدمة املجتمع5151قانون و حقوق انسانبنغازي والعدالةلالصالحالتجمع اللةبي 5101

قانون و حقوق انسانطرابلسالتحالف الشبابي من اجل لةبةا 5152قانون و حقوق انسانالبةضاء مؤسسة لةبةا الدولةة لحقو ق االنسان والتنمةة 5102

قانون و حقوق انسانمصراتةفرع جمعةة األخوة اللةبةة السودانةة5153قانون و حقوق انسانطرابلسجمعةة الوئام للحقوق والجوانب االنسانةة5103

قانون و حقوق انسانطرابلساملرصد االسالمي للدفاع عن حقوق االنسان الشرعةة5154قانون و حقوق انسانطرابلسمنظمة السواعد لحقوق االنسان5104

قانون و حقوق انساناوباري جمعةة الشافعي االنصاري لحقوق االنسان5155قانون و حقوق انسانطرابلساملنظمة العامة للمسار الوطني5105

قانون و حقوق انسانطرابلسمنظمة عين زاره لحقوق االنسان والتنمةة البشرية 5156قانون و حقوق انسانسبها جمعةة االخوة ملناهضة التمةيز العرقي والعنصري 5106

5107
ة في عهد الجمعةة الحقوقةة السترداد امللكةة العةنةة واملنقول

الطاغةة
قانون و حقوق انسانالبةضاء 

5157
قانون و حقوق انسانطرابلسمنظمة لةبةا ملناهضة التعذيب

قانون و حقوق انسانطرابلسمنظمة الوطنةين االحرار لحقوق االنسان 5158قانون و حقوق انسانطرابلساملنظمة اللةبةة للمجاهدين وقدامى املحاربين5108

قانون و حقوق انسانطرابلسجمعةة الحكماء لحقوق االنسان 5159قانون و حقوق انسانطرابلساالتحاد اللةبي لالعمال االنسانةة و الحقوقةة 5109

قانون و حقوق انسانبنغازي منظمة عين لةبةا للحقوق والحريات5160قانون و حقوق انسانطرابلسالجمعةة الخيرية للعدالة والتنمةة 5110

قانون و حقوق انسانبنغازي فبراير15منظمة لةبةا 5161قانون و حقوق انسانسبها جمعةة من أجل بالدي الحقوقةة الخيرية5111

قانون و حقوق انسانطرابلسنادي القضاة والنةابة بمحكمة استنئاف طرابلس 5162قانون و حقوق انسانمنظمة احرار لةبةا الدولةة للتنمةة وحقوق االنسان5112

قانون و حقوق انسانطرابلسمنظمة تمكين لةبةا للسالم الدولي5163قانون و حقوق انسانطرابلساملنظمة اللةبةة العربةة لحقوق االنسان5113

قانون و حقوق انسانطرابلسمؤسسة اعدلوا للدفاع عن الحقوق والحريات5164قانون و حقوق انسانطرابلساملنظمة الوطنةة للتواصل مع الجرحى واملصابين5114

قانون و حقوق انسانبنغازي منظمة التفاهم اللةبةة لحقوق االنسان5165قانون و حقوق انسانالزاويةالجمعةة الوطنةة  ملكافحة الفساد5115

قانون و حقوق انسانطرابلسمنظمة االتجاه الصحةح لحقوق االنسان5166قانون و حقوق انسانمصراتةاملنظمة الحقوقةة لترسةخ العدالة الدستورية 5116

قانون و حقوق انسانطرابلساناملركز اللةبي لتقص ي حقائق وانتهاكات حقوق االنس5167قانون و حقوق انسانسبها جمعةة الحقوق أوال  االجتماعةة 5117

قانون و حقوق انسانبنغازي مؤسسة رابطة احرار بوسلةم للسجناء السةاسةين5168قانون و حقوق انسانصبراتةجمعةة دستورية القوانين  لالعمال الخيرية 5118

قانون و حقوق انسانطرابلسحركة البطاقة الحمراء لحقوق االنسان5169قانون و حقوق انسانطرابلساتحاد مجالس الحكماء والشورى 5119

قانون و حقوق انسانبنغازي منظمة الشباب الدولةة للعدالة والتنمةة والسالم5170قانون و حقوق انسانمرزقجمعةة واو الناموس لحقوق االنسان واالعمال الخيرية 5120

قانون و حقوق انسانطرابلسمؤسسة املةثاق الوطني اللةبي لحقوق االنسان5171قانون و حقوق انسانطرابلسمنظمة براءة لحقوق االنسان5121

قانون و حقوق انسانطرابلسمنظمة اركان الحةاة لحقوق االنسان5172قانون و حقوق انسانطبرق مؤسسة سوف الجين االجدتماعةة املدنةة5122

قانون و حقوق انساناوباري جمعةة االفق لحقوق االنسان5173قانون و حقوق انسانطرابلسالرابطة الوطنةة لسجناء القوات املسلحة 5123

قانون و حقوق انسانبنغازي منظمة برقة الحرة لحقوق اإلنسان واإلغاثة5174قانون و حقوق انسانالزاويةاملنظمة اللةبةة للمعتقلين السةاسين5124

قانون و حقوق انساندرنةجمعةة املظهر الوطني لالعمال الخيرية5175قانون و حقوق انسانطرابلساملنظمة اللةبةة لحقوق العمال ومحاربة الفساد5125

قانون و حقوق انساندرنةفباير النسائةة درنة17منظمة 5176قانون و حقوق انسانطرابلس1975لسنة 88تجمع ضحايا قانون 5126

قانون و حقوق انسانبنغازي منظمة دعاء الخير لالصالح والبناء5177قانون و حقوق انسانطرابلساملنظمة اللةبةة للوفاق الوطني الحقوقةة5127

قانون و حقوق انسانطرابلساملركز اللةبي للحقوق والحريات 5178قانون و حقوق انسانطرابلساملرصد الوطني للتشريعات اللةبةة 5128

قانون و حقوق انسانبنغازي منظمة ضحايا لحقوق االنسان 5179قانون و حقوق انسانسبها جمعةة االحسان اللةبةة االفريقةة 5129

قانون و حقوق انسانسبها جمعةة طلبة حرب تشاد5180قانون و حقوق انسانالخمسمنظمة الوطن لحقوق االنسان  بالخمس5130

قانون و حقوق انسانالبةضاء منظمة البريق لحقوق اإلنسان5181قانون و حقوق انسانطرابلسجمعةة الشهةد عمران جمعة شعبان لحقوق االنسان5131

قانون و حقوق انسانطرابلسجمعةة البر للتنمةة و الخدمات االجتماعةة5182قانون و حقوق انساندرنةتجمع امهات املجاهدين5132

قانون و حقوق انسانبنغازي املركز اللةبي للعدالة اإلنتقالةة5183قانون و حقوق انسانبنغازي جمعةة سجناء بال حدود5133

قانون و حقوق انسانطرابلسجمعةة لةبةا االمل لحقوق االنسان5184قانون و حقوق انسانبنغازي منظمة الكرامة االنسانةة لحقوق ذوي االعاقة5134

قانون و حقوق انسانطرابلسمظمة االمان الوطنةة لحقوق االنسان5185قانون و حقوق انساناجدابةامؤسسة الفاروق الحقوقةة5135

قانون و حقوق انسانطرابلسم1986جمعةة متضرري الغارة االمريكةة على لةبةا عام 5186قانون و حقوق انسانطرابلسانالخيرية وحقوق االنسلالعمالجمعةة العاصمة االسالمةة 5136

قانون و حقوق انسانطرابلسجمعةة صناع االمل لحقوق االنسان5187قانون و حقوق انسانبنغازي منظمة حقوقين بال قةود5137

قانون و حقوق انسانطرابلسمنظمة الصفح اللةبةة لحقوق االنسان5188قانون و حقوق انسانطبرق جمعةة الشهةد ادريس الشهةبي5138

قانون و حقوق انسانطرابلسمنظمة املنايلين بصمت5189قانون و حقوق انسانالبةضاء جمعةة الحرية لالشخاص ذوي االعاقة5139

قانون و حقوق انسانطرابلساملنظمة االجتماعةة للحقوق والعدالة 5190قانون و حقوق انسانطرابلساملنظمة اللةبةة للتوعةة وحماية القانون 5140

قانون و حقوق انسانمرادةجمعةة ألجل الوطن الحقوقةة5191قانون و حقوق انسانطرابلسجمعةة لةبةون يد الفساد5141

قانون و حقوق انسانطرابلسجمعةة التبةان لحقوق االنسان5192قانون و حقوق انسانطرابلسمنظمة طوق العاصمة لرواد االعمال ومكافحة الفساد5142

قانون و حقوق انسانيفرن منظمة االرتقاء لحقوق االنسان 5193قانون و حقوق انسانطرابلساملنظمة اللةبةة للدعم الحقوقي واالنساني5143

قانون و حقوق انسانبراك الشاطئجمعةة وتبينوا لتنمةة وحماية حقوق االنسان5194قانون و حقوق انساناملرج جمعةة اجةال املستقبل  لالعمال االنسانةة5144

قانون و حقوق انسانطرابلسمنظمة اجنحة الرحمة ملكافحة االتجار بالبشر  5195قانون و حقوق انسانالكفرةمنظمة شريان الوطن 5145

قانون و حقوق انسانبنغازي مؤسسة النضال الحقوقةة التوعوية5196قانون و حقوق انسانبنغازي منظمة الحسنى لحقوق االنسان 5146

قانون و حقوق انسانبنغازي منظمة شباب اإلصالح الحقوقةة5197قانون و حقوق انسانبنغازي منظمة الوطن 5147

 أفضل  لحقوق االنسان5148
ً
قانون و حقوق انسانغدامسجمعةة الحق لحقوق االنسان 5198قانون و حقوق انسانمسالتةمنظمة غدا

قانون و حقوق انسانطرابلسمؤسسة الرحمة لحقوق االنسان5199قانون و حقوق انسانطرابلسائتالف الجالةة السورية بلةبةا لدعم الثورة السورية5149

 من أجل االنسان5150
ً
قانون و حقوق انسانمصراتةحركة الوطن يمير5200قانون و حقوق انسانطرابلسمنظمة معا
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قانون و حقوق انساناملرج مؤسسة السالمة اللةبةة وحقوق األنسان 5251قانون و حقوق انساناملرج جمعةة الساطع لخدمات السائق والنقل البري 5201

قانون و حقوق انسانزوارةمركز تقص ي الحقائق ورصد انتهاكات حقوق االنسان 5252قانون و حقوق انسانصرمانمنظمة أنا أنسان لحقوق االنسان واالغاثة5202

قانون و حقوق انسانمصراتةانفرع مركز تقص ي الحقائق ورصد انتهاكات حقوق اإلنس5253قانون و حقوق انسانمرزقجمعةة الفاروق لحقوق االنسان واالعمال الخيرية 5203

قانون و حقوق انسانطرابلسمنظمة الرحاب لتأهةل ضحايا التعذيب 5254قانون و حقوق انسانبنغازي رابطة سجناء احداث السفارة االيطالةة5204

قانون و حقوق انسانطرابلسفبراير 17رابطة اسرى حرب التحرير 5255قانون و حقوق انسانبنغازي فبراير للبيئة وحقوق اإلنسان17منظمة 5205

5206
قانون و حقوق انسانطرابلسمنظمة لةبةا السالم لحقوق االنسان والتنمةة 

5256
مؤسسة امليزان الحقوقةة 

الجبل 
االخضر

قانون و حقوق انسان

قانون و حقوق انسانتوكرةمؤسسة التنمةة 5257قانون و حقوق انسانبنغازي فبراير17املنظمة اللةبةة ألولةاء دم شهداء وجرحى مابعد 5207

قانون و حقوق انسانجالواملنظمة اللةبةة للدفاع عن املدن املهمشة 5258قانون و حقوق انسانالقبةاملنظمه اللةبةه للسالم واألمن 5208

قانون و حقوق انسانطرابلسمنظمة نسائم الخير لالعمال الخيرية 5259قانون و حقوق انسانطرابلسمنظمة صحوة يمير الحقوقةة 5209

قانون و حقوق انسانوادي االجالجمعةة توسكن لحقوق االنسان5260قانون و حقوق انسانالبةضاء اإلتحاد العام ملنتسبي قطاع الشرطه 5210

قانون و حقوق انسانوادي االجالجمعةة الوديان لترشةد استهالك املةاه5261قانون و حقوق انسانالبةضاء جمعةة سيرين للحريات والحقوق وإستقالل القضاء 5211

5212
منظمة مقاس للدفاع عن حقوق االسري واملفقودين 

واملتضررين تاورغاء
قانون و حقوق انسانبنغازي 

5262
قانون و حقوق انسانوادي االجالجمعةة نحمدوه لالعمال الخيرية 

قانون و حقوق انسانوادي االجالجمعةة بن مسعود لالعمال الخيرية5263قانون و حقوق انسانطرابلساملنظمة الدولةة  لحقوق املتضررين والنازحين 5213

قانون و حقوق انسانبنغازي جمعةة فريق الهمة لألعمال التطوعةة5264قانون و حقوق انسانطرابلسجمعةة التطوع من اجل لةبةا لحقوق االنسان5214

قانون و حقوق انسانبنغازي منظمة شباب لةبةا العطاء5265قانون و حقوق انسانالبةضاء مؤسسة مواطن للحقوق والتنمةه البشريه 5215

قانون و حقوق انسانطرابلسجمعةة أهالي أسر ى ومفقودي املشاشةة 5266قانون و حقوق انسانسرتمنظمة نحةا بسالم لحماية حقوق الطفل5216

قانون و حقوق انسانسبها االتحاد النسائي اللةبي بالجنوب5267قانون و حقوق انسانطرابلسجمعةة الجزيرة للوفاق والسالم وحقوق االنسان5217

قانون و حقوق انسانالقةقب وطن الحقوقةة  F74منظمة 5268قانون و حقوق انسانالبةضاء مركز اإلشراقة للصم والبكم ويعاف السمع5218

قانون و حقوق انسانبنغازي ةجمعةة شمال أفريقةا لحماية املهاجرين والجد من الهجر 5269قانون و حقوق انسانسرتالجمعةة اللةبةة للقانون الدستوري5219

قانون و حقوق انسانبنغازي منظمة اللةبةة لضحايا الغدر واألرهاب 5270قانون و حقوق انسانطرابلسفبراير 17رابطة أسر شهداء الواجب 5220

قانون و حقوق انسانطرابلسلة منظمة العدالة الهالي الشهداء واالسرى والنازحين بكك5271قانون و حقوق انسانبني ولةدنوفمبر  بني ولةد17رابطة سجناء ثورة 5221

قانون و حقوق انسانغريانرابطة اهالي شهداء السابع من ابريل5272قانون و حقوق انسانرالجبل االخضاتحاد املعلمين بالجبل األخضر 5222

قانون و حقوق انسانطرابلسمنظمة وطن للشفافةة واالصالح االداري 5273قانون و حقوق انسانالبةضاء اتحاد املوظفين بجامعة عمر املختار5223

قانون و حقوق انسانبنغازي منظمة الحق والسالم لحقوق االنسان5274قانون و حقوق انسانمسةاتحاد موظفي الجامعة5224

قانون و حقوق انسانطرابلسمنظمة الريادة الحقوقةة 5275قانون و حقوق انسانطرابلساملنظمة اللةبةة للمساعدة القانونةة5225

قانون و حقوق انسانبنغازي منظمة الفاروق األهلةة لحقوق األنسان5276قانون و حقوق انسانبنغازي منظمة الضمير الوطني5226

قانون و حقوق انسانبنغازي منتدى أبناء الجنوب5277قانون و حقوق انسانبنغازي مؤسسة الرقةب للحريات العامة وحقوق اإلنسان5227

قانون و حقوق انسانبنغازي منظمة الصمود لضحايا األرهاب 5278قانون و حقوق انسانشحات جمعةة شريان الحةاة لألعمال الخيرية5228

قانون و حقوق انسانالزاويةمنظمة الزاوية للدفاع  عن حقوق املهجرين 5279قانون و حقوق انسانبراك الشاطئجمعةة امليزان  لحماية حقوق االنسان5229

قانون و حقوق انسانمصراتةبلةبةا2014جمعةة املتضررين من جرائم التمةيز في حرب 5280قانون و حقوق انسانبنغازي منظمة جهاد عمر املختار لحقوق األنسان 5230

قانون و حقوق انسانبنغازي منظمة اللةبةة للرقابة والحقوق والتمكين5281قانون و حقوق انسانبنغازي منظمة الجبهة اللةبةة ملقاومة تطبةع الصهةوني5231

قانون و حقوق انسانبني ولةد7منظمة الدردنةل للمتضررين من القرار  رقم 5282قانون و حقوق انساناملرج مؤسسة السلفةوم للحريات العامة و حقوق اإلنسان 5232

قانون و حقوق انسانبنغازي منظمة نمنهنت لحقوق األنسان والتنمةة 5283قانون و حقوق انسانطرابلسالتجمع الوطني ألبناء لةبةا االجتماعي5233

قانون و حقوق انسانالخمستجمع  العدالة اللةبةة الحرة لحقوق االنسان5284قانون و حقوق انسانمسةمؤسسة حراك شباب مسه 5234

5235
قانون و حقوق انسانالبةضاء منظمة احرار الجبل االخضر

5285
اورغاء رابطة أسر املفقودين واملعتلقين واملتضررين بت

لحقوق االنسان
قانون و حقوق انسانطرابلس

قانون و حقوق انسانطرابلساملنظمة اللةبةة للهجرة واملهجرين 5286قانون و حقوق انسانبنغازي املنظمة اللةبةة للدعم والتعاون 5236

5237
قانون و حقوق انسانشحات اغةةرابطة اهال ي املتضررين وامالك املعتصبه من حكم الط

5287
ين االتحاد اللةبي لروابط ومنظمات اسر الشهداء ومفقود

فبراير17ثورة 
قانون و حقوق انسانطرابلس

5238
والرقابة وحقوق لألغاثةمنظمة العفو العربةة الدولةة 

األنسان 
قانون و حقوق انسانبنغازي 

5288
رس الجمعةة اللةبةة للمتضررين من حجوزات سةارات الح

الشعبى
قانون و حقوق انسانطرابلس

قانون و حقوق انسانبنغازي منظمة أهالي تورغاء املتضررين مابعد أحداث فبراير 5289قانون و حقوق انسانالجمةلمنظمة بسمة أمل لحقوق االنسان 5239

5240
قانون و حقوق انسانطرابلسجمعةة االنصار لالغاثة واملساعدات وحقوق االنسان 

5290
بدولة الرابطة اللةبةة لضحايا التعذيب واالخفاء القسري 

االمارات
قانون و حقوق انسانطرابلس

قانون و حقوق انسانطرابلساناملنظمة اللةبةة للتنمةة الةمقراطةة وحقوق االنس5291قانون و حقوق انسانبنغازي املؤسسة اللةبةة الدولةة لحقوق األنسان5241

قانون و حقوق انسانطرابلسالجمعةة اللةبةة للتحكةم التجاري الدولي 5292قانون و حقوق انسانالكفرةمنظمة النهر لحقوق األنسان5242

قانون و حقوق انسانطرابلساملنظمة اللةبةة للحقةقة والعدالة 5293قانون و حقوق انسانالكفرةمنظمة أبناء الجنوب اللةبي لألعمال الخيرية 5243

 للدراسات اإلستراتةجةة والسةاسةة5244
ً
قانون و حقوق انسانالبةضاء االتحاد العام لعمال قطاع النفط و الغاز5294قانون و حقوق انسانطرابلسمركز معا

قانون و حقوق انسانطرابلسمنظمة العدالة للخبراء القضائةين بلةبةا5295قانون و حقوق انسانسبها تجمع معلمي الجنوب5245

قانون و حقوق انسانبنغازي منظمة الشرق األوسط للعدالة وحقوق األنسان5296قانون و حقوق انسانطرابلسناملنظمة اللةبةة للدفاع عن املدافعين عن حقوق االنسا5246

قانون و حقوق انسانطرابلسمنظمة خير الناس الحقوقةة االنسانةة5297قانون و حقوق انسانطرابلسمنظمة دعم للقانون الدولي وحقوق االنسان والديمقراطةة5247

قانون و حقوق انسانبنغازي جمعةة االهالي للدفاع عن حقوق االسرى واملفقودين5298قانون و حقوق انسانطرابلسمنظمة قلوب الرحمة الحقوقةة الخيرية 5248

قانون و حقوق انسانطرابلسمنظمة الديوان الحقوقةة5299قانون و حقوق انسانطرابلسمنظمة منبر الحق الحقوقةة 5249

قانون و حقوق انسانبنغازي منظمة املحامةين الحقوقةين5300قانون و حقوق انسانطرابلسمنظمة السالم ملناهضة الـــعـــنف الحقوقةة 5250
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قانون و حقوق انسانالكفرةسانمنظمة املتوكل لإلصالح االجتماعي ورعاية حقوق االن5351قانون و حقوق انسانبنغازي اصوات ضحايا االرهاب بنغازي 5301

قانون و حقوق انسانصبراتةجمعةة مدربي كرة القدم باملنطقة الغربةة 5352قانون و حقوق انسانمرزقمنظمة األمان ملناهضة التمةيز العنصري 5302

قانون و حقوق انسانصرمانمنظمة الحقةقة لإلصالح 5353قانون و حقوق انسانبني ولةدكفاح للصم ويعاف السمع5303

قانون و حقوق انسانطرابلسمجموعة من أجلك لةبةا 5354قانون و حقوق انسانطرابلسمنظمة النصير لحقوق االنسان 5304

قانون و حقوق انساناملرجمنظمة حي األكواخ املرج للحريات العامة5355قانون و حقوق انسانبنغازي منظمة اللةبةة لصعوبات التعلم5305

قانون و حقوق انساناملرج منظمة اكواخ املرج5356قانون و حقوق انسانتازربوجمعةة تازربو لحقوق االنسان 5306

قانون و حقوق انساندرنةمنظمة الحةاة لحماية الكائنات البرية والبحرية5357قانون و حقوق انسانسبهامنظمة فسانةا للدراسات وحقوق االنسان 5307

قانون و حقوق انسانصبراتةمنظمة البحر األبةض املتوسط العاملةة لإلغاثة 5358قانون و حقوق انسانوادي الشاطيمنظمة الضمير لحقوق االنسان 5308

قانون و حقوق انساناملرج منظمة األمل والحةاة للحريات العامة5359قانون و حقوق انسانالكفرةجمعةة مداد لألعمال الخيرية واألنسانةة 5309

قانون و حقوق انسانبنغازي منظمة النخلة الصامدة لحقوق االنسان5360قانون و حقوق انسانطرابلساملنظمة اللةبةة لدعوة للشرعةة الدستورية 5310

قانون و حقوق انساناملرج منظمة السالم لحقوق الطفل5361قانون و حقوق انسانبنغازي منظمة اشراق الوطنةة للتنمةة 5311

قانون و حقوق انسانبنغازي منظمة العين للشفافةة ومكافحة الفساد5362قانون و حقوق انسانسرتالنبراس لحقوق االنسان5312

قانون و حقوق انساناملرجمنظمة إتحاد املهندسين الزراعةين5363قانون و حقوق انسانطرابلسمنظمة املواثةق لحقوق االنسان 5313

قانون و حقوق انسانطرابلسمؤسسة افريقةا للتحكةم الدولي وفض املنازعات5364قانون و حقوق انسانبنغازي منظمة برنةتش ي لذوي األراده5314

قانون و حقوق انساناملرج املنظمة اللةبةة للصم5365قانون و حقوق انسانالكفرةمنظمة مهاجر للهجرة الغير قانونةة وشؤون النازحين 5315

قانون و حقوق انسانطرابلسالجمعةة اللةبةة لدعم اللغة العربةة5366قانون و حقوق انسانطرابلسمنظمة بوابة العزيزية للسجناء واملعتقلين5316

قانون و حقوق انسانطرابلسمنظمة تيناروين العاملةة االنسانةة الثقافةة5367قانون و حقوق انسانطرابلساملنظمة اللةبةة للعمل والتأهةل5317

قانون و حقوق انسانطرابلسمنظمة املنبر لتعزيز الديمقراطةة5368قانون و حقوق انسانالشويرفجمعةة الشويرف لحقوق االنسان5318

قانون و حقوق انسانطرابلسعةة املؤسسة الوطنةة الدولةة ملكافحة الهجرة غير الشر 5369قانون و حقوق انسانمصراتةجمعةة أهالي ضحايا العنف5319

قانون و حقوق انسانبنغازي منظمة برملان شباب لةبةا5370قانون و حقوق انسانطرابلسمنظمة مشاركة للتوعةة الحقوقةة5320

قانون و حقوق انسانبني ولةدمنظمة معا للحد من الهجرة5371قانون و حقوق انسانسبهامنظمة موطن السالم لحقوق االنسان5321

قانون و حقوق انسانبنغازي منظمة حقوق للتنمةة البشرية وحقوق االنسان5372قانون و حقوق انسانطرابلسةاكاملنظمة اللةبةة لدعم ومساندة أطفال السكري و السةل5322

قانون و حقوق انساناملرجاملركز اللةبي للدراسات االمنةة5373قانون و حقوق انسانصبراتةجمعةة اهالي شهداء صبراتة5323

قانون و حقوق انسانطرابلساملؤسسة الدولةة للتحكةم التجاري الدولي5374قانون و حقوق انسانطرابلساملؤسسة الوطنةة الدولةة لحقوق االنسان5324

قانون و حقوق انسانبنغازي املركز االستشاري لحقوق االنسان5375قانون و حقوق انسانطرابلسمؤسسة التوافق لحقوق االنسان 5325

قانون و حقوق انسانالكفرةمنظمة الحق لحقوق االنسان 5376قانون و حقوق انسانبنغازي مؤسسة بالدي لحقوق االنسان5326

قانون و حقوق انسانمرزقأبناء تبستي لضحايا االلغام 5377قانون و حقوق انسانبنغازي منظمة بنغازي أمل وطن لحقوق األنسان5327

قانون و حقوق انسانطرابلسمنظمة جسور للسالم والتنمةة والتحول الديمقراطي5378قانون و حقوق انسانبنغازي منظمة بنغازي األسطورة لحقوق األنسان5328

قانون و حقوق انسانطرابلساملنظمة اللةبةة للجودة والتميز5379قانون و حقوق انسانبنغازي منظمة بنغازي الناصرية لحقوق اإلنسان5329

قانون و حقوق انسانبنغازي مركز وشم لدراسات املرأة5380قانون و حقوق انسانبنغازي منظمة الناصرين العرب اللةبةة لحقوق األنسان5330

قانون و حقوق انسانتاورغاءمنظمة الحقةقة للعدالة اإلنسانةة و الحقوقةة5381قانون و حقوق انسانطرابلساملؤسسة الوطنةة ملكافحة الفساد والظواهر  السلبةة5331

قانون و حقوق انسانطرابلسمنظمة اللةبةو للسالم وحقوق االنسان5382قانون و حقوق انسانالزنتانجمعةة الرسالة لرعاية الطفل5332

قانون و حقوق انسانطرابلسمنظمة نور الةقين للتوعةة واألعمال الخيرية5383قانون و حقوق انسانصبراتةمؤسسة اسر ضحايا تنظةم الدولة 5333

قانون و حقوق انسانطرابلسمنظمة نبض لةبةا للسالم والتنمةة5384قانون و حقوق انسانالزاويةاملنظمة اللةبةة للدفاع عن حقوق موظفي جامعة الزاوية 5334

قانون و حقوق انسانطرابلساملنظمة اللةبةة البحاث الهجرة5385قانون و حقوق انسانطرابلسمنظمة حقي للنساء الحقوقةات اللةبةات5335

قانون و حقوق انسانطرابلسةمنظمة الخبرات املصرفةة ملتقاعدي مصرف الجمهوري5386قانون و حقوق انسانبنغازي املنظمة البحرية اللةبةة 5336

قانون و حقوق انسانسرتمؤسسة كناري لحماية االطفال وتوعةتهم5387قانون و حقوق انسانطرابلسمنظمة العهد لحقوق االنسان5337

قانون و حقوق انسانطرابلسمؤسسة الوطن واملواطنة للتوعةة املجتمعةة5388قانون و حقوق انسانبنغازي منظمة خبراء املحاكم بنطاق استئناف بنغازي  5338

قانون و حقوق انسانالكفرةمنظمة بوابة الفجر لحقوق االنسان 5389قانون و حقوق انسانبنغازي منظمة الدفاع عن الحقوق املتضررين السبت االسود 5339

قانون و حقوق انسانطرابلسمنظمة العودة للتنمةة واألعمال الخيرية5390قانون و حقوق انسانبنغازي املنظمة الوطنةة لحماية امالك الدولة اللةبةة5340

قانون و حقوق انسانبنغازي منظمةاسر شهداء الكرامةبنغازى الكبري 5391قانون و حقوق انسانطرابلساملنظمة األلةة اللةبةة للخدمات الفنةة واالدارية 5341

قانون و حقوق انسانبنغازي منظمة ابناء بنينا الحقوقةة5392قانون و حقوق انسانطرابلساملؤسسة اللةبةة الدولةة لحقوق االنسان5342

قانون و حقوق انسانطرابلساملنظمة الوطنةة لحقوق أبناء العاصمة5393قانون و حقوق انسانبنغازي والشباب اللةبي الديمقراطيللمراةاملنظمة الوطنةة 5343

قانون و حقوق انسانبنغازي منظمة جذور لالسرة والطفل5394قانون و حقوق انسانطرابلس1325الشبكة اللةبةة لتفعةل قرار 5344

قانون و حقوق انسانبنغازى منظمة الشهةدة الخيرية5395قانون و حقوق انساناملرج جمعةة االتحاد للصم ويعاف السمع5345

قانون و حقوق انسانبنغازي منظمة االثال الخيرية5396قانون و حقوق انسانبنغازي طالياملنظمة اللةبةة البناء واحفاد املجاهدين يد الغزو االي5346

قانون و حقوق انسانبنغازى منظمة مرصد دولة لةبةا الحرة لحقوق االنسان5397قانون و حقوق انسانبنغازي املنظمة اللةبةة ملكافحة االلغام ومخلفات الحروب5347

قانون و حقوق انسانبنغازي منظمة شارك لدعم الشباب واملرأة5398قانون و حقوق انسانبنغازي منظمة بنغازي العصةة لالعمال االنسانةة والخيرية5348

قانون و حقوق انسانالشويرفمؤسسة غرد بلخير للتنمةة والتطوير واإلغاثة5399قانون و حقوق انسانسبهامنظمة القلم لحقوق االنسان5349

قانون و حقوق انسانطرابلسمنظمة أوال لحقوق املراءة األمازيغةة والطفل 5400قانون و حقوق انسانمصراتةمنظمة اإلرادة الوطنةة لدعم جهود الدولة5350
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املجالاملدينةاالسمتاملجالاملدينةاالسمت

قانون و حقوق انسانطرابلستجمع الزيتونة الوطني للتنمةة والعمل الوطني5411قانون و حقوق انسانبنغازي منظمة قضاة لةبةا5401

قانون و حقوق انسانمصراتةمنظمة صوت الوطن لتنمةة قةم املواطنة5412قانون و حقوق انسانسرت-فرعمنظمة النبراس لحقوق االنسان5402

قانون و حقوق انسانبنغازي املنظمة االولي للدفاع عن حقوق االنسان 5413قانون و حقوق انسانطرابلسمؤسسة اللجنة الوطنةة لحقوق االنسان 5403

قانون و حقوق انسانبنغازي املنظمة اللةبةة لنشر القانون الدولي االنساني5414قانون و حقوق انسانطرابلسمنظمة انطلق للتنمةة املستدامة لحقوق الطفل5404

قانون و حقوق انسانبنغازي منظمة الوسةط لألعمال الحقوقةة5415قانون و حقوق انسانسرتمنظمة شهداء ومفقودي وجرحى سرت5405

قانون و حقوق انسانسبهاجرةمنظمة جنوب لةبةا للدراسات االستراتةجةة وبحوث اله5406

قانون و حقوق انسانبنغازي مؤسسة السفير للتنمةة لالستشارات والتوعةة5407

قانون و حقوق انسانبنغازي مؤسسة ابعاد ألبحاث ودراسة ظاهرة الهجرة غير القانونةة5408

قانون و حقوق انسانطرابلساملنظمة اللةبةة ملطاحن الدقةق واالعالف5409

قانون و حقوق انسانبنغازي منظمة امللتقي الوطني اللةبي5410

للحصل علىمعياتلي هعيفصت علعع ذعينظم ع
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