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يدرقم الق الختم دباألدــــــم ح .مر  
 بالنقابة

 أرقام الهواتف
 مالحظات

1.  

هللا الخراز ابتسام عبد  

 
 
 

 

424 
 

9913253699 

م12/91/2916الختم بتارٌخ  اضاع منه  

  ختم جدٌد بدل فاقد حتى تارٌخ اولم ٌمنح له         
     بموجب اعلى طلبه بناءالغاء قٌدها                  

قرار لجنة قٌد محررى العقود                         

م             2916لسنة  2رقم   

م31/93/2916معتمد بتارٌخ          ال    
2.  

 إبراهٌم المبروك أحمد خلٌفة

 
 

512 9925369414 

بناء على طلبه بموجب ًتم إلغاء قٌد المعن  

      قرار لجنة قٌد محررى العقود
م             2915لسنة  8رقم   

م     23/11/2915المعتمد بتارٌخ    
3.  

 إبراهٌم خلٌفة مٌالد عطٌه

 
 

511 9914115196 

 تم إلغاء قٌد المعنى بناء على طلبه بموجب  
     64قرار لجنة قٌد محررى العقود رقم 

المعتمد بتارٌخ          2912لسنة   

م              29/91/2913  
4.  

 إبراهٌم سالم ابراهٌم الثمونً

 

853 
 

 

9926892439 

 تم إلغاء قٌد المعنى بناء على طلبه بموجب  
     7محررى العقود رقم قرار لجنة قٌد 

المعتمد بتارٌخ          2914لسنة   

م              12/94/2914  
5.  

 أحمد الشارف فهمً مفتاح الهمالً

 
 

1915 9925963889 

بناء على طلبه بموجب ًتم إلغاء قٌد المعن  

قرار لجنة قٌد محررى العقود                 
م      2916لسنة  3رقم                        

م     29/96/2916المعتمد بتارٌخ   
6.  

 أحمد بشٌر علً أبو كراع

 
 

826 9927649156 

بناء على طلبه بموجب ًتم إلغاء قٌد المعن  

        قرار لجنة قٌد محررى العقود

م             2916لسنة  2رقم   

م      31/93/2916المعتمد بتارٌخ    
7.  

 أحمد عمر النعاس

 
 

473 9926926939 

تم إلغاء قٌد المعنى بناء على طلبه بموجب 
لسنة  8قرار لجنة قٌد محررى العقود رقم 

م22/95/2913المعتمد بتارٌخ  2913  

8.  

 أسماء الزٌتونً السائح

 
494 

9912193299 
9925255958 

تم إلغاء قٌد المعنٌة بناء على طلبها بموجب 
لسنة  22محررى العقود رقم قرار لجنة قٌد 

م14/97/2913المعتمد بتارٌخ  2912  
9.  

بك ًأسماء مٌالد عل   
 
 

بموجب ابناء على طلبه ٌةتم إلغاء قٌد المعن 9924876984  

أمساء وأرقام هىاتف وأرقام حمزري العقىد      
الذين انتهت عالقتهم بالنقابة   

  الغاء القيد(بسبب )
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       قرار لجنة قٌد محررى العقود 864
م             2915لسنة  9رقم   

م      29/12/2915المعتمد بتارٌخ    
19.  

عون اسماعٌل سعد المبروك  

 

288 
9913379195 
9926149229 
9214897947 

 تم إلغاء قٌد المعنى بناء على طلبه بموجب 
     1قرار لجنة قٌد محررى العقود رقم 

المعتمد بتارٌخ          2914لسنة   

م              16/91/2914  
11.  

 أشرف الهاشمً امحمد غانم

 
 
 

 

891 9922579142 

 تم إلغاء قٌد المعنى بناء على طلبه بموجب 
     1قرار لجنة قٌد محررى العقود رقم 

المعتمد بتارٌخ          2914لسنة   

م              16/91/2914  
12.  

احمد القماطً ؤالمبروك ض  

 
 

112 
9914661653 

9924687891 

بناء على طلبه بموجب ًتم إلغاء قٌد المعن  

        العقود قرار لجنة قٌد محررى
م             2915لسنة  8رقم   

م     23/11/2915المعتمد بتارٌخ    
13.  

 الهادي محمد الجلٌدي

 
 

75 9927628759 

 تم شطبه من المهنة بموجب قرار المجلس  
م      2919 لسنة 91التأدٌبً رقم   

       وإعدامه من قبل وإستالم ختمه 
      إدارة التفتٌش على الهٌئات القضائٌة 

       م  17/96/2913بتارٌخ 
14.  

 امحمد خلٌفة محمد محفوظ

 
 

622 .9928193981 

بناء على طلبه بموجب ًتم إلغاء قٌد المعن  

        قرار لجنة قٌد محررى العقود

م             2917لسنة  1رقم   

م    91/92/2917المعتمد بتارٌخ    
15.  

الكرٌم حمٌدة الشامًعبدأمٌرة   

 
 
 

 
 

 

 

649 9923562254 

 تم إلغاء قٌد المعنٌة بناء على طلبها بموجب 
     1قرار لجنة قٌد محررى العقود رقم 

المعتمد بتارٌخ          2913لسنة   

م             14/94/2913  
16.  

 اٌمن حسٌن عطٌة الكٌالنً

 

 
117 9913549714 

بناء على طلبه بموجب ًتم إلغاء قٌد المعن  

        قرار لجنة قٌد محررى العقود
م             2915لسنة  9رقم   

م      29/12/2915المعتمد بتارٌخ    
17.  

اشتٌوي باسم البهلول أبوعجٌلة  

 
 

 
123 9926322238 

 

م 12/95/2915ضاع منه الختم بتارٌخ   

 ولم ٌمنح له ختم جدٌد بدل فاقد حتى تارٌخ  
بناء على طلبه بموجب قٌدهإلغاء   

        قرار لجنة قٌد محررى العقود
م             2915لسنة  8رقم   

م23/11/2915المعتمد بتارٌخ   
18.  

 حسن محمد رشٌد زبٌدة

 
 

686 9925522249 

بناء على طلبه بموجب ًتم إلغاء قٌد المعن  

          قرار لجنة قٌد محررى العقود
م             2914لسنة  14رقم   

م      97/12/2914المعتمد بتارٌخ    
19.  

 خالد أحمد المختار بن عروس

 
 

136 9925399745 

بناء على طلبه بموجب ًتم إلغاء قٌد المعن  

        قرار لجنة قٌد محررى العقود
م             2915لسنة  8رقم   

م     23/11/2915المعتمد بتارٌخ    
29.  

عبدالهادي محمد الالفًخالد   

 
782 9926496312 

 تم إلغاء قٌد المعنً بناء على طلبه بموجب  
     1قرار لجنة قٌد محررى العقود رقم 

المعتمد بتارٌخ          2918لسنة   

م              94/92/2918  
 تم إلغاء قٌد المعنً بناء على طلبه بموجب   9913291246  خالد معاوٌة ضوء درٌهٌب  .21
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379 
     4قرار لجنة قٌد محررى العقود رقم  9926929683

المعتمد بتارٌخ          2916لسنة   

              م25/19/2916
22.  

 خلٌفة عبدهللا علً الجمنً

 
 

192 

 
9913749583 

بناء على طلبه بموجب ًتم إلغاء قٌد المعن  

        قرار لجنة قٌد محررى العقود
م             2917لسنة  1رقم   

م    91/92/2917المعتمد بتارٌخ    
23.  

 خلٌفة محمد عبدالجلٌل جدول

 
 

231 9925642661 

 

 تم إلغاء قٌد المعنى بناء على طلبه بموجب 
     1العقود رقم  يقرار لجنة قٌد محرر

المعتمد بتارٌخ          2913لسنة   

م             14/94/2913  
24.   

 الهادي جمعة سوٌدانخلٌل 
 

 
 

1979 

 
9911975611  

9928891976 

بناء على طلبه بموجب ًتم إلغاء قٌد المعن  

        قرار لجنة قٌد محررى العقود

م             2917لسنة  1رقم   

م    91/92/2917المعتمد بتارٌخ    
25.   

 ربٌعة امحمد محمد ابوجناح
 

1958 
9919464913 
9917959279 

تم إلغاء قٌد المعنٌة بناء على طلبها بموجب    
     4قرار لجنة قٌد محررى العقود رقم 

المعتمد بتارٌخ          2916لسنة   

              م25/19/2916
26.  

 زهرة عبدهللا محمود المبسوط

 
 

1911 9927126494 

بموجب ابناء على طلبه ٌةتم إلغاء قٌد المعن  

         قرار لجنة قٌد محررى العقود
م             2915لسنة  9رقم   

م      29/12/2915المعتمد بتارٌخ    
27.  

 سامٌة أحمد عبد الحمٌد بن رمضان

 
 

736 
9917757749 
9925989989 

 تم إلغاء قٌد المعنٌة بناء على طلبها     
 بموجب قرار لجنة قٌد محررى العقود     

 والمعتمد  2913لسنة  37رقم        

 م14/91/2914بتارٌخ           
28.  

 سامٌة جمعة محمد بنعمة

 
 

932 9918336638 
9944339639 

بموجب ابناء على طلبه ٌةتم إلغاء قٌد المعن  

قرار لجنة قٌد محررى العقود                 
م      2916لسنة  3رقم                        

م     29/96/2916المعتمد بتارٌخ   
29.  

امحمد كنًسمٌرة محمد   

 
 

293 9924973171 

بموجب ابناء على طلبه ٌةتم إلغاء قٌد المعن  

         قرار لجنة قٌد محررى العقود
م             2915لسنة  8رقم   

م      23/11/2915المعتمد بتارٌخ    
39.  

 سهام محمد محمد السوٌح

 
 
 

893 
9913771969 
9923622635 

بموجب ابناء على طلبه ٌةتم إلغاء قٌد المعن  

قرار لجنة قٌد محررى العقود                 
م      2916لسنة  3رقم                        

م     29/96/2916المعتمد بتارٌخ   
31.  

 صابرة المولدي الطرابلسً

 
 

155 
9913753438 
9213619251 

 تم إلغاء قٌد المعنٌة بناء على طلبها بموجب 
     1العقود رقم  قرار لجنة قٌد محررى

المعتمد بتارٌخ          2913لسنة   

م             14/94/2913  
32.  

 صالح ابراهٌم ابوعجٌلة

 
 

547 
9944737267 
9213614694 

 تم إلغاء قٌد المعنً بناء على طلبه بموجب  
     4قرار لجنة قٌد محررى العقود رقم 

المعتمد بتارٌخ          2916لسنة   

              م25/19/2916
33.  

 صالح سالم جماعة اقوٌدر

 
 

1927 9922666256 

 تم إلغاء قٌد المعنً بناء على طلبه بموجب  
     5قرار لجنة قٌد محررى العقود رقم 

المعتمد بتارٌخ          2916لسنة   

              م13/12/2916
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34.  

 صالح عبدالسالم محمد زبٌب

 

 
996 

9914487278 
9927619929 

  إلغاء قٌد المعنً بناء على طلبه بموجبتم 
        قرار لجنة قٌد محررى العقود

م             2915لسنة  9رقم   

م     29/12/2915المعتمد بتارٌخ   
35.  

 صالح عمرو صالح القصبً

 

517 9925993729 
9914199329 

تم إلغاء قٌد المعنى بناء على طلبه بموجب 
لسنة  37العقود رقم  قرار لجنة قٌد محررى

 م14/91/2914المعتمد بتارٌخ  2913
36.  

 صالح محمد فرهود

 
 

515 9925682957 

 تم إلغاء قٌد المعنً بناء على طلبه بموجب  
     5قرار لجنة قٌد محررى العقود رقم 

المعتمد بتارٌخ          2916لسنة   

    م          13/12/2916
37.  

 صالح الدٌن المرغنً أحمد نصر

 
 

812 9925856933 

 تم إلغاء قٌد المعنى بناء على طلبه بموجب 
     1قرار لجنة قٌد محررى العقود رقم 

المعتمد بتارٌخ          2917لسنة   

م              91/92/2917  
38.  

 طارق عبدالسالم محمد الهمشري

 
 

435 
9927122625 
9217122698 

 تم إلغاء قٌد المعنى بناء على طلبه بموجب 
     1قرار لجنة قٌد محررى العقود رقم 

المعتمد بتارٌخ          2913لسنة   

م             14/94/2913  
39.  

 طه محمد إمبارك الفرجانً

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

991 9917973489 
9923115521 

بناء على طلبه بموجب ًتم إلغاء قٌد المعن  

قرار لجنة قٌد محررى العقود                 
م      2916لسنة  3رقم                        

م     29/96/2916المعتمد بتارٌخ   
49.  

 عادل بشٌر أبو عائشة

 
 

 

 375 9913249159 

 تم إلغاء قٌد المعنً بناء على طلبه بموجب
        قرار لجنة قٌد محررى العقود

م             2915لسنة  8رقم   

م     23/11/2915المعتمد بتارٌخ    
41.  

 عامر محمد حسن التٌر

 
 

965 
9914787353 
9927958412 

بناء على طلبه بموجب ًتم إلغاء قٌد المعن  

قرار لجنة قٌد محررى العقود                 
م      2916لسنة  3رقم                        

م     29/96/2916المعتمد بتارٌخ   
42.  

 عائدة غٌث علً القمودي

 
668 

 

9925442293 

قٌد المعنٌة بناء على طلبها بموجبتم إلغاء   
       قرار لجنة قٌد محررى العقود

           م2915لسنة  8رقم 

     م23/11/2915المعتمد بتارٌخ  
43.  

 عبدالباسط الشٌبانً علً

 
 

79 9925153955 

  تم إلغاء قٌد المعنً بناء على طلبه بموجب
      قرار لجنة قٌد محررى العقود

م             2915لسنة  8رقم   

م     23/11/2915المعتمد بتارٌخ    
44.  

 عبدالباسط عبدالرزاق الطاهر همام

 
 

945 9925156369 

بناء على طلبه بموجب ًتم إلغاء قٌد المعن  

         قرار لجنة قٌد محررى العقود
م             2916لسنة  2رقم   

م      31/93/2916المعتمد بتارٌخ    
45.  

 عبدالباسط محمد مفتاح الزوام

 
271 9925252294 

  بموجب تم إلغاء قٌد المعنً بناء على طلبه
         قرار لجنة قٌد محررى العقود

م             2915لسنة  8رقم   

م     23/11/2915المعتمد بتارٌخ    
46.  

 عبدالحكٌم أحمد الرماح عمار

 
 
 
 

11 
9912114981 
9923114981 

المعنى بناء على طلبه بموجبتم إلغاء قٌد   
  22قرار لجنة قٌد محررى العقود رقم 

المعتمد بتارٌخ         م2913لسنة   

م              14/97/2913  
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47.  

 عبدالرحمن إبراهٌم الفرد

 
 

827 9923668973 

بناء على طلبه بموجب ًتم إلغاء قٌد المعن  

        قرار لجنة قٌد محررى العقود
م             2916لسنة  2رقم   

م      31/93/2916المعتمد بتارٌخ    
48.  

 عبدالسالم أحمد محمد المٌري

 
282 9913612183 

9925256586 

 تم إلغاء قٌد المعنً بناء على طلبه بموجب
        قرار لجنة قٌد محررى العقود

م             2915لسنة  8رقم   

م     23/11/2915المعتمد بتارٌخ    
49.  

 عبدالسالم محمد عبدالسالم األحول

 
 
 

 

 

 

 

226 9926722629 

 تم إلغاء قٌد المعنى بناء على طلبه    
   بموجب قرار لجنة قٌد محررى العقود

م  2912لسنة  28رقم                        

م   19/99/2912المعتمد بتارٌخ   
59.  

 عبدالسالم محمد عبد الهادي المشٌطً

 

 
691 9924955373 

بناء على طلبه بموجب ًإلغاء قٌد المعن تم  

          قرار لجنة قٌد محررى العقود
م           2914لسنة  14رقم   

م      97/12/2914المعتمد بتارٌخ    
51.  

 عبدالسالم سالمة محمد سالمة

 

896 
9918997451 
9926783483 

 تم إلغاء قٌد المعنً بناء على طلبه بموجب  
     4العقود رقم  قرار لجنة قٌد محررى

المعتمد بتارٌخ          2916لسنة   

م25/19/2916  
52.  

 عبدالغنً ابراهٌم أحمد ابراهٌم

 
 
 

999 9925164287 

 تم إلغاء قٌد المعنً بناء على طلبه بموجب  
     4قرار لجنة قٌد محررى العقود رقم 

المعتمد بتارٌخ          2916لسنة   

             م25/19/2916
53.  

 عبدالكرٌم محمد سلٌمان عكاشة

 
 

587 9925499267 

 تم إلغاء قٌد المعنً بناء على طلبه بموجب

 قرار لجنة قٌد محررى العقود        
 م2917لسنة  5رقم            

      م39/95/2917المعتمد بتارٌخ      
54.  

 عبدهللا عبد السالم عرٌبً

 
 

161 9913193562 

بناء على طلبه بموجب ًتم إلغاء قٌد المعن  

قرار لجنة قٌد محررى العقود                 
م      2916لسنة  3رقم                        

م     29/96/2916المعتمد بتارٌخ   
55.  

 عبدهللا محمد علً الزعلوك

 
 

99 
9913389971 
9924912984 

بناء على طلبه بموجب ًتم إلغاء قٌد المعن  

قرار لجنة قٌد محررى العقود                 
م     2917لسنة  1رقم                        

م     91/92/2917المعتمد بتارٌخ   
56.  

 عبدالمنعم عبد السالم محمد ضٌاف

 
654 

9913279492 
9925977329 

تم إلغاء قٌد المعنى بناء على طلبه بموجب           
لسنة 15قرار لجنة قٌد محررى العقود رقم   

م25/96/2913المعتمد بتارٌخ  2913  
57.  

 عبدالمنعم عثمان أبو زٌد

 

638 

9925284264 

بناء على طلبه بموجب ًتم إلغاء قٌد المعن  

قرار لجنة قٌد محررى العقود                 
م      2916لسنة  3رقم                        

م     29/96/2916المعتمد بتارٌخ   
58.  

العاشقعزالدٌن العاشق عبدالحمٌد   

 
 

894 9927184654 

بناء على طلبه بموجب ًتم إلغاء قٌد المعن  

       قرار لجنة قٌد محررى العقود
م             2916لسنة  2رقم   

م      31/93/2916المعتمد بتارٌخ    
59.  

 عزالعرب عزام الوحٌشً الكبٌر

 

 
998 9922419659 

 تم إلغاء قٌد المعنً بناء على طلبه بموجب
         قرار لجنة قٌد محررى العقود

م             2915لسنة  8رقم    

م     23/11/2915المعتمد بتارٌخ    
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69.  

 عزٌزة إمحمد ٌونس عمر

 
 
 

377 
9918495644 
9925199126 

تم إلغاء قٌد المعنٌة بناء على طلبها بموجب      
     7قرار لجنة قٌد محررى العقود رقم 

المعتمد بتارٌخ          2914لسنة   

م              12/94/2914  
61.  

الدٌن الطاهر أبو جعفرعالء  

 
615 9923977576 

 تم إلغاء قٌد المعنى بناء على طلبه بموجب  
لسنة 22قرار لجنة قٌد محررى العقود رقم   

14/97/2913المعتمد بتارٌخ  2913  
62.  

بدٌعالءالدٌن محمد قلد ال  

 
492 9926965395 

 تم إلغاء قٌد المعنى بناء على طلبه بموجب  
لسنة 37قرار لجنة قٌد محررى العقود رقم   

م14/91/2914المعتمد بتارٌخ  2913  
63.  

الصادق محمد البكوش ًعل  

 
 

1938 9926563946 

بناء على طلبه بموجب ًتم إلغاء قٌد المعن  

قرار لجنة قٌد محررى العقود                 
م     2917لسنة  1رقم                        

م     91/92/2917المعتمد بتارٌخ   
64.  

محمد محمد سالم ًعل  

 
592 9912129483 

تم إلغاء قٌد المعنى بناء على طلبه بموجب                    
لسنة 57قرار لجنة قٌد محررى العقود رقم   

م99/12/2912المعتمد بتارٌخ  2912  
65.  

محمد مصباح إحمٌدة ًعل  

 
 

797 9913514695 

 تم إلغاء قٌد المعنً بناء على طلبه بموجب

 قرار لجنة قٌد محررى العقود        
 م2917لسنة  5رقم             

      م39/95/2917المعتمد بتارٌخ     
66.  

مختار محمد عبٌد ًعل  

 
629 

9917173916 
9926494839 

تم إلغاء قٌد المعنى بناء على طلبه بموجب      
لسنة 37قرار لجنة قٌد محررى العقود رقم   

م14/91/2914المعتمد بتارٌخ  2913  
67.  

 عماد محمد السٌفاو العربً

 
 

798 
9911129329 
9922856614 

 تم إلغاء قٌد المعنً بناء على طلبه بموجب
          قرار لجنة قٌد محررى العقود

م             2915لسنة  8رقم   

م     23/11/2915المعتمد بتارٌخ    
68.  

 غومة مصباح إبراهٌم راشد

 
 

773 9925946156 

 تم إلغاء قٌد المعنى بناء على طلبه بموجب 
     1قرار لجنة قٌد محررى العقود رقم 

المعتمد بتارٌخ          2913لسنة   

م             14/94/2913  
69.  

 فاتن علً أحمد بشٌنة

 
 

63 9924898838 
9217234693 

بناء على طلبها بموجب ةتم إلغاء قٌد المعنٌ  
       قرار لجنة قٌد محررى العقود

م             2915لسنة  9رقم   

م      29/12/2915المعتمد بتارٌخ    
79.  

 فاطمة كمال إحمٌدة الجهمً

 
 

726 
9912117894 
9925914394 

المعنٌة بناء على طلبها بموجبتم إلغاء قٌد   
 قرار لجنة قٌد محررى العقود رقم     

م المعتمد بتارٌخ       2915لسنة  1  

م              23/93/2915  
71.  

 فتحً محمد إمحمد المجدوب

 
775 9924242959 

تم إلغاء قٌد المعنى بناء على طلبه بموجب                 
       قرار لجنة قٌد محررى العقود 

م         2913لسنة  15رقم    

   م 25/96/2913المعتمد بتارٌخ 
72.  

 فوزي حامد رمضان األزرق

 
  798     

9917976316 
9924482939 

  تم إلغاء قٌد المعنى بناء على طلبه بموجب
لسنة  22قرار لجنة قٌد محررى العقود رقم 

م14/97/2913المعتمد بتارٌخ  2913  
73.  

 لطفٌة مسعود نصر علً كازوز

 
 

447 
9918554128 
9928554128 

بموجب ابناء على طلبه ٌةتم إلغاء قٌد المعن  

قرار لجنة قٌد محررى العقود                 
م      2916لسنة  3رقم                        

م     29/96/2916المعتمد بتارٌخ   
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74.  

سوٌسًعبدالسالم لطٌفة  مصطفى      

 
729 

9913779418 
9926198639 

 تم إلغاء قٌد المعنٌة بناء على طلبها بموجب 
لسنة      37قرار لجنة قٌد محررى العقود   

م 14/91/2914المعتمد بتارٌخ  2913  
75.  

 لٌلى فتحً المهدي المبسوط

 
 

823 9913335113 

 بناء على طلبه بموجب ةتم إلغاء قٌد المعنٌ

 قرار لجنة قٌد محررى العقود        
 م2918لسنة  2رقم            

م      97/95/2918المعتمد بتارٌخ        
76.  

 محمد السائح عبد السالم أبوشحٌمة

 
 

727 9925435729 

 تم إلغاء قٌد المعنً بناء على طلب بموجب
         قرار لجنة قٌد محررى العقود

م             2915لسنة  8رقم   

م     23/11/2915المعتمد بتارٌخ    
77.  

صالح عقٌلةمحمد المختار   

 
 

899 9917977181 

9914369991 

 تم إلغاء قٌد المعنً بناء على طلبه بموجب
         قرار لجنة قٌد محررى العقود

م             2915لسنة  8رقم   

م     23/11/2915المعتمد بتارٌخ    
78.  

 محمد عبد السالم اشتٌوي

 

 
619 

9924236582 
9213694947 

على طلب بموجبتم إلغاء قٌد المعنً بناء   
         قرار لجنة قٌد محررى العقود

             م2917لسنة  1رقم 

م     91/92/2917المعتمد بتارٌخ    
79.  

 محمد مخلوف الساعدى عبود

 
 

876 
9914471327 
9927411492 

بناء على طلبه بموجب ًتم إلغاء قٌد المعن  

قرار لجنة قٌد محررى العقود                 
م      2916لسنة  3رقم                        

م     29/96/2916المعتمد بتارٌخ   
89.  

 محمد مفتاح المسالتً

 
 
 

 

 
 

 

537 9925192194 

 تم إلغاء قٌد المعنى بناء على طلبه بموجب 
     1قرار لجنة قٌد محررى العقود رقم 

المعتمد بتارٌخ          2913لسنة   

م             14/94/2913  
81.  

 محمد مفتاح محمد آدم

 

 
379 

9913931989 
9925253114 

 

 تم إلغاء قٌد المعنى بناء على طلبه بموجب
لسنة 35قرار لجنة قٌد محررى العقود رقم   

م 99/12/2912المعتمد بتارٌخ  2912  
82.  

   محمود محمد مسعود عبدهللا

 
 

1926 9924693195 

 تم إلغاء قٌد المعنً بناء على طلبه بموجب
         قرار لجنة قٌد محررى العقود

م             2915لسنة  9رقم   

م      29/12/2915المعتمد بتارٌخ    
83.  

 مختار قرٌرة ناجً ناجً

 

 

 
 

1945 
9923817227 

 تم إلغاء قٌد المعنً بناء على طلبه بموجب  
     4قرار لجنة قٌد محررى العقود رقم 

المعتمد بتارٌخ          2916لسنة   

              م25/19/2916
84.  

 مراد مفتاح علً  القٌلوشً

 
 

839 
9919382625 
9925432258 

بموجب تم إلغاء قٌد المعنً بناء على طلبه  
         قرار لجنة قٌد محررى العقود

م             2915لسنة  9رقم   

م      29/12/2915المعتمد بتارٌخ    
85.  

 مصباح سالم حده قرٌرة

 
 

895 9926846925 

بناء على طلبه بموجب ًتم إلغاء قٌد المعن  

        قرار لجنة قٌد محررى العقود
م             2916لسنة  2رقم   

م      31/93/2916المعتمد بتارٌخ    
86.  

 مصباح سعد مصباح أبوحمدة

 
 

294 
 

9913949994 
9925755326 

 تم إلغاء قٌد المعنً بناء على طلبه بموجب
      قرار لجنة قٌد محررى العقود

م             2915لسنة  9رقم   

م      29/12/2915المعتمد بتارٌخ    
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87.  

 مصباح مفتاح الشامس قاجوم

 
856 9917939415 

 تم إلغاء قٌد المعنً بناء على طلبه بموجب

 قرار لجنة قٌد محررى العقود        
 م2018لسنة  2رقم            

م      97/95/2918المعتمد بتارٌخ        
88.  

 مصطفى عٌسى المبروك علً

 
 

835 
9913597435 
9926649839 

 تم إلغاء قٌد المعنً بناء على طلبه بموجب
       قرار لجنة قٌد محررى العقود

م             2915لسنة  8رقم   

م23/11/2915 المعتمد بتارٌخ  
89.  

 معمر عبدهللا مصباح أبورزٌزة

 
244 9914155688 

تم إلغاء قٌد المعنى بناء على طلبه بموجب                
لسنة 21قرار لجنة قٌد محررى العقود رقم   

م 96/98/2912المعتمد بتارٌخ  2912  
99.  

مزداويمفٌدة عون حمٌدة ال  

 
 

 
 

 
 

624 9917339719 

 تم إلغاء قٌد المعنٌة بناء على طلبها بموجب  
     7العقود رقم  قرار لجنة قٌد محررى

المعتمد بتارٌخ          2914لسنة   

م              12/94/2914  
91.  

 منصور محمد امحمد مٌالد

 
 

852 9923729237 

 تم إلغاء قٌد المعنً بناء على طلبه بموجب
 قرار لجنة قٌد محررى العقود     

م             2917لسنة  2رقم   

م     24/94/2917المعتمد بتارٌخ    
92.  

 منصور نورالدٌن منصور داعوب

 
 

278 9912192254 
9927124522 

 تم إلغاء قٌد المعنً بناء على طلبه بموجب  
     4قرار لجنة قٌد محررى العقود رقم 

المعتمد بتارٌخ          2916لسنة   

              م25/19/2916
93.  

 منى جمعة أحمد الشٌبانً

 
 

416 9927849235 

تم إلغاء قٌد المعنٌة بناء على طلبها بموجب            
     4قرار لجنة قٌد محررى العقود رقم 

المعتمد بتارٌخ          2916لسنة   

              م25/19/2916
94.  

 ناصر سالم سوٌسً

 
 

311 9913881295 

تم إلغاء قٌد المعنً بناء على طلبه بموجب      
     4قرار لجنة قٌد محررى العقود رقم 

المعتمد بتارٌخ          2916لسنة   

              م25/19/2916
95.  

عبدالسالم سالم الهب ىنه  

 

 
 

1993 9913233791 

     بموجب ابناء على طلبه هاتم إلغاء قٌد
قرار لجنة قٌد محررى العقود                 

م      2916لسنة  3رقم                        

م     29/96/2916المعتمد بتارٌخ   
96.  

 نوال محمد كرومه

 
 

 

657 9925177197 

 تم إلغاء قٌد المعنٌة بناء على طلبها بموجب
 قرار لجنة قٌد محررى العقود رقم     

م المعتمد بتارٌخ       2915لسنة  1  

م              23/93/2915  
97.  

 نوح محمد نوح زاوٌة

 
 

766 9925941422 

قٌد المعنً بناء على طلبه بموجبتم إلغاء   
       قرار لجنة قٌد محررى العقود

م             2915لسنة  8رقم   

م     23/11/2915المعتمد بتارٌخ    
98.  

 نور الدٌن عبد هللا العاشق

 
221 

9912121219 
9926338782 
9217282421 

 تم إلغاء قٌد المعنً بناء على طلبه بموجب
       العقود قرار لجنة قٌد محررى

م             2915لسنة  9رقم   

م      29/12/2915المعتمد بتارٌخ    
99.  

 نور الدٌن علً سالم

 
 

196 9913184173 

 تم إلغاء قٌد المعنً بناء على طلبه بموجب  
     14قرار لجنة قٌد محررى العقود رقم 

المعتمد بتارٌخ          2914لسنة   

م              97/12/2914  
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 مجلس إدارة
 نقابة محرري عقود طرابلس

199.  

 نوري مٌلود مصباح مٌلود أنوٌر

 

 

 

175 
 

 

9927235391 

 تم إلغاء قٌد المعنً بناء على طلبه بموجب  
     4قرار لجنة قٌد محررى العقود رقم 

المعتمد بتارٌخ          2916لسنة   

              م25/19/2916
191.  

 هناء أبوالعٌد المبروك أبوزعٌنٌن

 
 

1935 9925971643 
9217393269 

بموجب  ابناء على طلبه ةإلغاء قٌد المعنٌتم   
     5قرار لجنة قٌد محررى العقود رقم 

المعتمد بتارٌخ          2916لسنة   

م              13/12/2916  
192.  

 وسام عاشور الفقً

 
 

286 
9918439298 
9927389932 

 تم إلغاء قٌد المعنً بناء على طلبه بموجب
       قرار لجنة قٌد محررى العقود

م             2915لسنة  8رقم   

م     23/11/2915المعتمد بتارٌخ    
193.  

 ٌونس رمضان الفرجانً سلٌم

 
 

 

991 9924296525 

بناء على طلبه بموجب ًتم إلغاء قٌد المعن  

قرار لجنة قٌد محررى العقود                      
م   2916لسنة  3رقم                        

م   29/96/2916المعتمد بتارٌخ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


