
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 الوزيــر

ــةـــــــالتفقديـة العام وحدة التصرف في  
الميزانية حسب 

 مدير عام: األهداف
 عبد الكريم فرح

 :مكتب الضبط المركزي
  آمال الشابي: كاهية مدير
 الحماميمنال : رئيس مصلحة

 :االستقبال واإلعالم والعالقات العامةمكتب 
 نجاة الهمامي  :كاهية مدير
 خالد بن سالمة: رئيس مصلحة

 

والمجالس الوزارية مكتب متابعة قرارات مجلس الوزراء 
 المضيقة  وجلسات العمل الوزارية

 مكتب اإلصالح اإلداري والحوكمة الرشيدة 

 : مع المواطــن العالقاتمكتب 
 الهنتاتيعبد الستار  :كاهية مدير

 يسرى بكار: رئيس مصلحة

         :الدوليمكتب التعاون 
    عال عمار  :كاهية مدير                 

: المسجدية اإلدارة العامة للمعالم واإلطارات
 سامي القاسمي

 

 اإلدارة العامة للمصالح المشتركة ؤون اإلسالميةاإلدارة العامة للش  
 عبد الكريم بن مفتاح

 إدارة المعالم الدينية
  (بالنيابة) وفاء العتروس

: إدارة اإلطارات المسجدية
 محمد الشوك

مصلحة المتابعة 
لإلطارات  االجتماعية

 : المسجدية
 أحمد المسعدي

إدارة الشؤون 
اإلدارة 
:  والقانونية

عثمان 
 الطرابلس ي

 الّديــــــــوان

 التفقدي ة العام ة للش ؤون اإلداري ة والمالي ة
رفيق السلطاني   

 التفقدي ة العام ة للش ؤون الديني ة
 هاجر الخت الي

 
ينية  إدارة تفقد اإلطارات الد 

: والمسجدي ة  
 فوزي الشابي

إدارة تفقد مخط طات التكوين واألنشطة 
: الد ينية  

 جالل خليل

اإلدارة الفرعي ة لتفقد وتقييم اإلطارات 
 الد ينية والمسجدي ة

كمال بن عزوز: بالنيابة كاهية مدير  

اإلدارة الفرعي ة لتفقد وتقييم مخط طات 
يني  التكوين وبرامج التوعية واإلرشاد الد 

  منير بن حورية :كاهية مدير

مصلحة تفقد وتقييم اإلمالءات 
القرآني ة ومخط طات التكوين 

:والدينية  
 سناء بوكادي

مصلحة تفقد وتقييم أنشطة الكتاتيب 
: التوعية واإلرشاد الد يني وبرامج 

بوسعدةشوقي   

مصلحة تفقد ومتابعة عمل اإلطارات 
:الد ينية والمسجدي ة وتقييم آدائهم   

 فريحة الشارف

مصلحة متابعة وتقييم أعمال لجان 
االختبارات الخاص ة بالخطط 

ربح الورتاني: المسجدي ة   

اإلدارة الفرعية 
للتصرف اإلداري في 

اإلطارات 
 : المسجدية
 ريم قلة

مصلحة الشؤون اإلدارية 
 : لإلطارات المسجدية

 عبد المطلب بن سالم

اإلدارة الفرعية للتخطيط 
والبرمجة والشؤون 

: العقارية للمعاليم الديني
 قبوبيالمنية 

ث اإلدارة الفرعية إلحدا
وتهيئة وصيانة المعالم 

 زينب حمدي :الدينية
  

مصلحة صيانة وتهيئة 
 المعالم الدينية

 سنية والي

مصلحة التخطيط 
والشؤون  والبرمجة

 العقارية
 األسطى نجلة

  

 مصلحة الدراسات الفنية
 للمعالم الدينية
 صابر األديب

إدارة المحافظة على 
 القرآن الكريــم
 نوفل جراد

إدارة الدراسات 
والملتقيات والتكوين 

 الديني
 صليحة املسلمي

إدارة الشعائر والتوعية 
 : اإلسالمي ة

 سعاد الغريبي

اإلدارة الفرعّية 

:للمسابقـات القرآنيـّـة  

:كاهية مدير  

 نزار اخلمريي

  

 

اإلدارة الفرعية  لتعليم 

القرآن الكريم والتعاون مع 

 :اجلمعيات القرآنية

 محمد الصالح 
 عبد هللا

مصلحة تنظيم اإلمالءات 

: واملسابقات القرآنية  

 خالد بن عمر

 الكتاتيبمصلحة 
 حلمي وصلي

 التعاون مع الجمعياتمصلحة 

 عادل عباس

اإلدارة الفرعية للتكوين 

 :والدراسات اإلسالمية

 مسعودة الهاللي

الدينية  تكوين اإلطاراتمصلحة 
 والمسجدية

 فاروق الخميري

مصلحة الدراسات اإلسالمية 
 والبحوث والنشر

 علي بن عون

اإلدارة الفرعية للندوات 
 : والملتقيات العلمية
 بشرى السبعي

    حوار األديان مصلحة      
     والحضارات

 حموديأزياد  
 

 والملتقياتالندوات مصلحة 
  رجاء الكوكي

ــة للتوعية  ـــ اإلدارة الفرعيــ
 : اإلسالمية

 سنية الدريدي    

 : مصلحة التوعية الدينية
 محمد املؤدب

: مصلحة اإلعالم الديني
 حاتم النفاتي

اإلدارة الفرعية للشعائـــــر 
 :اإلسالمية

 سمير بن نصيب    

 : مصلحة الحج والعمرة
 عفاف راجح    

 مصلحة التظاهرات واألعياد
 الدينية  

 جميلة الزلتاني

إدارة الشؤون 
: المالية 

محمد 
ياسين بن 

 فرج

اإلدارة الفرعية للشؤون 
:اإلدارية  

اإلدارة الفرعية للشؤون 
 :  القانونية والنزاعات

مصلحة التصرف في 
 : الموارد البشرية 

مصلحة العمل الثقافي 
 منصور بورارة: واالجتماعي

مصلحة الشؤون 
 القانونية والعقارية
 أنيس المزوغي

 : مصلحة النزاعات 
 منتصر منصوري

 اإلدارة الفرعية
 للميزانية

 

 :تأجير األعوانمصلحة 
 صالح أمين هرمي

التصرف في مصلحة 
 ميزانية العنوان األول

 مبروكة الورتاني

التصرف في مصلحة 
 الثانيميزانية العنوان 

إعداد ومتابعة مصلحة 
ميزانيتْي التصرف 

 والتجهيز

ــاءات البنـإدارة 
ــــدات والمعـ

ـــــزات :  والتجهي
 حياة المقدم

اإلدارة الفرعية 
للبناءات والمعدات 

:والتجهيزات  
 عامر زويدي

 

مصلحة التزود 
والشراءات والخدمات 

 العامة

 مصلحة المغازة

 مصلحة الكتابة القارة للجنة
  الصفقات

 سليم الخشناوي

مصلحة البناءات والدراسات 
 الفنية

اإلدارة الفرعية 
: للدعم والصيانة  

  
 

 مصلحة حضيرة السيارات
 غازي بن فتح اهلل

مصلحة صيانة البناءات 
 : والمعدات والتجهيزات

إدارة التنظيم 
واألساليب 

 : واإلعالمية
ملياء 

الوسالتي 
 الشابو

للتخطيط  اإلدارة الفرعية
 :والتنظيم واألساليب
 نبيل الذهيبي

اإلدارة الفرعية 
 لإلعالمية 

 

مصلحة استغالل الشبكات والسالمة 
 المعلوماتية

 مصلحة الدراسات والبرمجة
 والصيانة اإلعالمية 

 : مصلحة التنظيم واألساليب

 مصلحة اإلحصاء والتخطيط 

اإلدارة الفرعية 
للتصرف في 

 الوثائق والتوثيق 
 

 مصلحة الوثائق واألرشيف
 فائدة رحيم

 مصلحة التوثيق

مكتب العالقات مع المنظمات والجمعيات والتنسيق مع الهياكل 
 المشرفة على شؤون األقليات الدينية 

نادرة بنور  : رئيس مصلحة  

وحدة التصرف في 
 الميزانية حسب األهداف

 مدير
 حكيمة الحرباوي

 

  مدير :  متفقد أول إداري ومالي
 محجوبة الشرطاوي 

مساعد  متفقد أول
: إداري ومالي 
  كاهية مدير

 

مساعد  متفقد أول
: إداري ومالي 
  كاهية مدير

متفقد إداري 
: ومالي  

  رئيس مصلحة
 

: إداري ومالي متفقد   
 رئيس مصلحة
 هيثم التليلي

  :كاهية مدير
 

:  كاهية مدير
 نادية يعقوب

 رئيس مصلحة
 بسام نجاري

 رئيس مصلحة
 

 رئيس مصلحة
 

 رئيس مصلحة
 

المركزي ة الخلية
 :للحوكمة

مدير عام سفيان 
 يالطرابلس


