
 

 م اسم المكتب اسم المحامي رقم الهاتف اسم المندوب رقم الهاتف

اسامة علي  5066906650
 طه محمد

ابراهيم حسن  5056766609
 إبراهيم المال

 مكتب د . إبراهيم المال

 

1 

حسين خالد  5007596066
 محمد علي

شفيق  5056706106
المغاوري 

محمد 
 المغاوري

سعيد محمد  5055607755
 عرفه

وليد عبدالله  5006755755
راشد 

 الشيملي

عبدالله  5051066667  
ابراهيم حسن 

 المال

عزة ابراهيم  5055766609
 المال

رقية محمد  5050100656
 علي الجناحي

 شريف احمد 5051007757

 
حسين فضل  5056567709

 كتمتو

 5 المحامي حسين كتمتو

محمد سهيل  5007611667
 زاد

محمد كايد  5056767577  
 عويص

المحامي محمد كايد 
 عويص

7 

السيد ممدوح  5056769666
 السيد

احمد ابراهيم  5056769666
 الغول

 7 المحامي أحمد الغول

سعيد مبارك  5005557175 ايمن هاللي 5066915915
 الزحمي

 0 الزحمي

محمد ابراهيم  5005557501  
 الفقي

شريف  5056567600  
 عبدالتواب

المحامي شريف 
 عبدالتواب

6 

ضياء الدين  5055671556
 عبدالعزيز

رائد سعيد  5056769007
 عولقي

 6 الرائد



505766567
0 

محمود محمد 
 العجوز

محمد احمد  5007715616
رمزي سعيد  5050155516 عبدالهادي

 العجوز

موزة عبدالله  5007770165
 الغافري

حسن شحدة  5056560111  
 الهوبي

 9 الهوبي

احمد محمد  5057755076
 علي نصر

5057676755 

 

 0 النصر نصر علي نصر

محمد مجدي  5051006561
 حافظ

علياء علي  5057776705
 العطار

محمود احمد  5067665010
 حنفي

فيصل عاطف  5057656511
 اسماعيل

سالم راشد  5050601999
 المفتول

 15 المفتول

المهدي محمد  5056007011
 محمد فضل

محمود حسن  5050757557
 سيد

محمد على  5057656511
 العطار

علي احمد  5057966669  
 المناعي

 11 المناعي

اسامة احمد  5057610065  
 عبدالباقي

خالد محمد  5056010157  
 القاسمي

المحامي خالد بن محمد 
 القاسمي

15 

عبدالخالق  5056060055  
 مبروك النجار

0562006607 
 

احمد نهاد 
 فريد مسعود

 

 17 جمال النجار جمال النجار 5056599776



سحر حسين  5007550551
 يوسف

احمد سعيد  0503318883
 بن هزيم

بي اس ايه بن هزيم 
 ومشاركوه

17 

محمد غزالي  5057660969
 احمد بدوي

ساره شاه  5057157777
 البلوشي

 10 ساره

محمود سعيد  5057655676
 العجوز

عباده مخيمر  5055001570
 علي اغا

عمر حميدان  5056760601
 الزعابي

 16 الجزيره

محمد سليم  0502776713
 محمد ايوب

  

عبدالرزاق  
 بلكعلول

سالم احمد  5056179777
 الكيت

 16 رأس الخيمة

وليد فتحي  5051755757
 محمد

عبدالعزيز  5057776996
 الحمادي

 19 الوصل الدوليةمجموعة 

 محمود بيومي 5056665775

هادي جودة  5006651669
 حزام

يونس محمد  5006115775
 علي

مجموعة الشحي 
 القانونية

10 

اسالم احمد  5006651669
 كمال

عارف محمود  5050607777
 الشحي

خالد صغير  5009665556
 احمد

5056600575 

 

وصيفة 
عبدالله 

 الشحي

0557601668 
 

عبدالفتاح 
 محمد محمود

محمد عنتر  5057079775
 علي االغا

محمد حسين  5056100607
 بخيت

 55 المحاماه

ابراهيم فراج  5059675590
خالد محمد  5050755700 ابراهيم

 العسقالني

امل سعيد  5056667560
 الزعابي

5066605505 
5056565571 

اميره 
 عبدالرزاق

علي عبيد  5059600169
 عبيد

جعفر علوان والجزيري 
 وشركاؤهم

51 

حسين علي  5056767711
 الجزيري



500795 0676 عبدالله احمد  
 الخطيب

 55 الخليج امجد رمضان 5057070006

 عبدالله طالب 5056005050

محمد محفوظ  5051777515
 الشحي

خليفة يوسف  5057975111  
 بن عمير

 57 خليفة يوسف بن عمير

اشرف احمد  5050755666  
 شوقي

حسام حسين  5057617657
 ابراهيم

كامل محمد  5051009677
 السيد

 57 بن عيد

يوسف  5005610057
 كوالبورات

عبدالكريم  5050656000
 احمد

نبيل محمد  5056661065
 عبدالقيوم

عبدالقادر  
 حسين بخيت

 50 النور

 هاني فوزي 5057611015

 خالد فوزي 5050606110

انجي نبيل  5050555676 حسناء احمد 5056601110
 محمود

 56 االستشاريون

محمد علي  5057576601
عبده 

 البغدادي

محمد محي  5007167500
 الدين

عبداللطيف  5056006006  
 محمد الحمادي

 56 عبداللطيف الحمادي

 محمود جابر 0509080963  

خالد محمد  0567244183
 نجيب

ريما  5057577757
عبدالحكيم 

 الجرشي

 59 ريما الجرشي

محمد عبدالله  5056769616 مؤمن سليمان 5056769616
 العبيدلي

 50 العبيدلي

نبيل  5056507577  
عبدالله 
 الشواب

 75 نبيل الشواب

جميل ابو  5050795796  
الحديد 

 المسلماني



محمد محمود  5050605719
 الشال

يوسف  5050666050
ابراهيم 
 النعيمي

 71 يوسف النعيمي

عبده فتحي  5057675666
 الشرمة

5059507570 

 

مصطفى 
عبدالقادر 

 النجار

 75 ار دي سي

محمد حامد  5056559097
 العزعزي

احمد علي  5055011151 احمد مختار 5051001555
 البناي

 77 االتحاد

طارق محمود  5059565696
 السعدي

عصام  5055990196
عبداالمير 

 التميمي

 77 التميمي

حسين عيسى  5056770711
 شيري

فاطمة موسى  5050790707
 البلوشي

طيبة سيد  5050677555
 الصفار

حسين علي  5059990110
 الزرعوني

حسن محمد  5056590700
 عرب درويش

احمد محمد  5057050501
 اللوز

خالد على رضا  5050007757
 البناي

505677575
6 

خالد راشد 
 الشامسي

505677575
6 

جاسم محمد 
 بابا

عمر خليفة  5056561667
 البلوشي

ابراهيم علي  5059999565
 ابراهيم



خالد محمد  5055990196
 السويدي

خالد احمد  0553995555
 البلوشي

حسن عبدالله  5006960006  
 العبدولي

 70 العبدولي

عبدالله  5057009916  
عبدالرحمن 

 السعيدي

 76 السعيدي

فهد ابراهيم  5056175575  
 عبدالرحمن

مجموعة د السبهان 
 القانونية

76 

نبيل  5056601596  
ابراهيم 
 دسوقي

سليمان على  0507924000  
 الزيودي

نبيل  0566353634
عبدالله 
 القاضي

عبدالله  5057717565
حسين بخيت 

 حديجان

 79 المتحدون

صفوت محمد  5056106669
 فهمي

505767760
7 

ناصر محمد 
 علي

فاطمة  5057555055
 عبدالله جمعة

 70 بن جمعة

جابر راشد  5050661666  
 السالمي

 75 جابر السالمي

علي احمد  5056595595 احمد داوود  0504055056
 االصمي

 71 االصمي

محمود محمد  5050551056
 شبل

محمد علي  5056699676  
 الهاجري

 75 محمد الهاجري

قمر صالح  5007155755  
 الكسادي



سعد احمد  5055500500
 سعد

حمد علي  5050001055
عبدالله 
 الدباني

 77 د حمد الدباني

الحاج احمد  5057775155
 شيخ

منى محمد  5059655557
 سالم رشدان

 77 منى الرشدان

محمد ابراهيم  0555999560  
 الحوسني

 70 ابراهيم الحوسني

 76 الميثاق خالد كلندر 0508919193 امير جاد الحق 5000050566
هاني فتحي  5057505596

 سعيد

احمد كمال  0507669884
 زيدان

محمد مبارك  5051770767 هيثم ابراهيم 5005169667
 الغفلي

ماجد محمد  5051005057
 عبدالفتاح 

سعيد  5056061910
درويش 

 سعيد

محمد الخاطري وسعيد 
 درويش

76 

محمد سالم  0503722444
 الخاطري

بالل بن  0568881677
 ابراهيم 

منصور  0507778887
عبدالله 
 الزرعوني

 79 االنصاف

احمد محمد  5057159015
 عادل 

محمد عيسى  0506400773
 السويدي

 70 بيت الحكمة

عبدالهادي  5056655761
 طاهر 

 

سامي محمد  5056106669
 بدران 

 

د محمد شاكر  0529980240  
 الحمادي

 05 د محمد الحمادي

فاطمة سيف  0507668505  
 المهيري

محمد  5051000717
 عبدالمنعم

عيسى احمد  0559992154
بن سلمان 

 النعيمي

 01 عيسى احمد بن سلمان

محمد محفوظ  0509996339  
 الشحي

 05 محمد محفوظ الشحي



حسن البنا  5051000515  
 عبدالعزيز

عادل  0502526814  
 الجنيبي

 07 عادل الجنيبي

منذر محمد  0505695666  
مال الله 
 الحمادي

 07 منذر الحمادي

راشد عبدالله  0562565918 سامح صالح  5000157569
 النعيمي

 00 راشد النعيمي

سندية علي  0569848432  
سالم 

 الحنطوبي

 06 الحنطوبيسندية 

علي محمد علي  0508262866  
 المليح

 06 علي مليح

عبدالحكيم  0505050122  
 بن حرز

 09 عبدالحكيم بن حرز

الشيخ خالد  0504644421  
بن احمد 
 القاسمي

الشيخ خالد بن احمد 
 القاسمي

00 

حنان سالم  5050901569  
 حسن البايض

 65 حنان سالم

عبدالله حمدي  0523384545  
عبدالله 
 سرحان


