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يدرقم الق الختم سباألســــــم ح م.ر  
 بالنقابة

 أرقام الهواتف
 مالحظات

1.  

 ابتسام عبد هللا الخراز

 
 
 

 

424 

 

9013223190 

م12/91/2911الختم بتاريخ  اضاع منه  

  ختم جديد بدل فاقد حتى تاريخ اولم يمنح له         
     بموجب اعلى طلبه بناءالغاء قيدها                  

قرار لجنة قيد محررى العقود                         

م             2911لسنة  2رقم   

م31/93/2911ال           معتمد بتاريخ   
2.  

 إبراهيم احمد المبروك دربي

 
 

399 9022301199 

"    ابراهيم أحمد دربي"ختمه السابق بإسم   
م  24/11/2914ضاع منه بتاريخ   

 وإستخرج ختم جديد بإسم          
"       ابراهيم أحمد المبروك دربي"           

م        11/91/2912 بتاريخ  
3.  

 ابراهيم السيد أحمد محمد

 

 
 

 

 

1931 
9014914129 
9024113949 

 اكتشاف واقعة تزوير ختمه         
م         92/99/2911بتاريخ   

4.  

 إبراهيم سليمان سعيد القبالوي

 
10 

 

9013122323 
9022919113 
9214931029 

م 12/92/2912ضاع منه الختم بتاريخ   

سم       نفس اإلختم جديد ب وإستخرج  

    م      22/91/2911بتاريخ 
2.  

 أحمد عثمان عتيق

 
 

 

292 9021391102 

  

م14/91/2911بتاريخ  الختم ضاع منه  

بنفس األسم      وإستخرج ختم جديد  

م         29/11/2911بتاريخ   
1.  

 أحمد علي أحمد
419 

9012299219 
اكتشاف تزوير ختمه                                

م       14/99/2911بتاريخ                 
1.  

 المبروك عمر محمد عبدالرحمن
21 

9021122314 
اكتشاف تزوير ختمه                                   

م         22/93/2919بتاريخ                 
9.  

 المنتصر الزروق مصباح فرحات
 

013 
9011019201 
9044924243 

اكتشاف تزوير ختمه                      

م           29/94/2911بتاريخ                 
0.  

اشتيوي باسم البهلول أبوعجيلة  

 
 

 
123 9021322239 

 

م 12/92/2912ضاع منه الختم بتاريخ   

 ولم يمنح له ختم جديد بدل فاقد حتى تاريخ  
بناء على طلبه بموجب قيدهإلغاء   

        محررى العقودقرار لجنة قيد 
م             2912لسنة  9رقم   

م23/11/2912المعتمد بتاريخ   
19.  

 جهاد جمعة مفتاح جحيدر
233 

9013429991 
تزوير ختمها بتاريخ         واقعة اكتشاف  

م             91/19/2911  
11.  

 حمزة محمد الهاشمي عبدهللا
1912 9011199941 

9021199941 

اكتشاف تزوير ختمه                         

م         12/11/2911بتاريخ      
12.  

 حمزة منصور خلف هللا العبيدي

 

431 

9013144100 
9021202230 
9211241919 

 اكتشاف تزوير ختمه             
م          14/99/2919بتاريخ   

13.  
 خالد مصطفى األحول

 

 
 

 

 

019 9023011211 
               ختمه السابق بإسم

"        خالد مصطفي محمد األحول"   

 الذين ضاعت أو   حمرري العقود اعضاء النقابةأمساء وأرقام هواتف 
زورت أختامهم سرقت أو  

م10/12/2919  حىت تاريخ            
 



 

2 
 

م    14/19/2914ضاع منه بتاريخ   

 وإستخرج ختم جديد بإسم          
"           خالد مصطفي األحول"           

م        24/91/2912بتاريخ   
 

14.  

 زهرة عبدالدائم رجب اللواشي

 

 

329 9022223930 

م21/12/2912الختم بتاريخ  امنه سرق  

بنفس األسم     ختم جديد توإستخرج    

م         90/91/2911بتاريخ   
م20/91/2919ختم بتاريخ ال اع منهاض 9021949114     112 سمية ابو القاسم الرجيبي  .12  
11.  

 صالح محمد على شيبه
1032 

 
9021191012 

م19/19/2919منه الختم بتاريخ  سرق  

11.  
 صالح الصديق المجراب

231 9013311192 
9022933119 

 اكتشاف تزوير ختمه            
م       12/94/2919بتاريخ    

م   13/92/2911ضياع ختم بتاريخ  9013119091 914 صالح جمعة عبدهللا الرشراش  .19  
10.  

 ضو مفتاح جمعة الجابري
132 

9021191419 
 اكتشاف واقعة تزوير ختمه         

م        92/91/2911بتاريخ   
29.  

عيبر عيبر ناميلس ميكحلادبع  
413 

9022310211 
 اكتشاف واقعة تزوير ختمه         

         م12/12/2919بتاريخ 
21.  

عبد الحفيظ الغرياني عبدالناصر  
412 

9022114404 
 اكتشاف واقعة تزوير ختمه         

م        29/92/2912بتاريخ   
22.  

 عثمان ابراهيم مرعي جمل
121 

9011990304 
 اكتشاف واقعة تزوير ختمه         

م         90/11/2912بتاريخ   
23.  

 فتحي خليفة ابوحاللة

 
 
 
 
 

 
 

 

112 
 

9022943991 

بإسم               ختمه السابق   
"       فتحى خليفة عمر ابوحاللة"  

م  23/94/2914ضاع منه بتاريخ   

 وإستخرج ختم جديد بإسم          
"           فتحى خليفة ابوحاللة"           

م         21/91/2914بتاريخ   
24.  

 فيصل صالح الصغير

 

 
 
 

 

 
 

 

221 9013214909 

 ختمه السابق بإسم             
"      فيصل صالح الصغير ابوغفة"   

م   20/12/2914ضاع منه بتاريخ   

 وإستخرج ختم جديد بإسم          
"          فيصل صالح الصغير "            

م         13/91/2912بتاريخ   
22.  

 مجدي مزيد الجغامي

 
 

421 9019924404 
9021292249 

م 10/12/2912ضاع منه الختم بتاريخ   

        بنفس االسم جديد ختممنح له و
م        19/91/2911بتاريخ   

21.  

 محمد امحمد الجواش

 
 

 
 

 
 

 

 
120 9013139191 

ختمه السابق بإسم                   
"         محمد امحمد سعد الجواشي"  

م   21/92/2914ضاع منه بتاريخ   

 وإستخرج ختم جديد بإسم          
             "محمد امحمد الجواش"         

م         23/91/2914بتاريخ   
21.  

 مهند ميلود محمد اعطيوة
14 

9010222131 
اكتشاف تزوير ختمه                        

م24/92/2911بتاريخ                 
29.  

مليطان محمد يوسف الطاهر  

 

 
440 9022221014 

" يوسف الطاهر مليطان" ختمه السابق بإسم   
م    92/91/2911ضاع منه بتاريخ   

 وإستخرج ختم جديد بإسم          
   "   مليطان  محمد يوسف الطاهر"          

م        14/11/2911بتاريخ   

 


