
136
الرئيس

يونيو
285121926291623306132027شعبةاسمآودم

احمد جمال الدين زآى1
آيمياءد.احمد حسين ابراهيم االهوانى20945802
ميكانيكااحمد محمد احمد قاسم30611112
د. إمام عنتر إمام4
مدنىايمن رشدي فهمي50112719
عمارةد.حكيم يوسف العفيفي60363502
آيمياءدينا عمرسليمان بكيش70928504
آهرباءسارة صالح الدين حسنى البحراوى80272178
ميكانيكاسامى فهمى مصطفى ترك90596510

آهرباءد.شيرين ابراهيم حسن فراج100892330
مدنىد. صدقى عبداهللا تهامى - مدنى110146507
ميكانيكاد.عابد عليم عبدالعليم خطاب120544906
مدنيد. عفاف عبدالحميد محمود130103508
غزل ونسيجد. عماد سيد شمندى141103905
مدنىعمرو فاروق اسماعيل سليمان150090121
عمارةعمرو محمد صالح حسين الحوت160493426
ميكانيكاآريم ابراهيم ابوالخير170684357
غزل ونسيجد. محمد سمير احمد محمد شاهين181159301
آهرباءمحمد صالح الدين فتحى محمد197038402
غزل ونسيجد. محمد محمد حسن مصطفى201117701
مدنىمحمود محمد عباس على دهشان210073744
مروة عاطف على22
ميكانيكاممدوح ابراهيم مرسى230649840

آيمياءميرفت محمود عبدالحميد يوسف السعدنى240923903
غزل ونسيجهبة مصطفى محمد حسين251149103
آهرباءياسر طلعت احمد خليفه260845974
غزل ونسيجيحيى السيد ابراهيم الطنبارى271168009

شعبةاسمم
ميكانيكاابراهيم سعد عبدربه احمد10620530
ميكانيكااحمد فتحى عطيه موسى20533643
آهرباءاحمد فهمى توآل عجور37182501
آيمياءخالد على محمد على40998508
عمارةفاطمه عبدالناصر سيد عبدالعال50363224
مدنىمحمد رمضان حسن محمد60291528
ميكانيكامحمد سعيد فرج السيد70649843
آهرباءمحمد على احمد حسن الدسوقى80861034
آهرباءمحمد محمود فريد محمد90791061

اغسطسيوليو أعضاء اللجنة

المشارآون

سبتمبر

آود

د.شيرين ابراهيم حسن فراج
اللجنة العلمية

القاعة المستديرة ‐ السبت 4:00  /  6:00 ‐ رمضان 2:00 / 3:00
المقرر



252
الرئيس

يونيو
2961320273101724317142128شعبةاسمم

مدنىد. احمد حسين1
آيمياءاحمد شريف على عيساوى2
ميكانيكاد. اسامة عقيل3
مدنىد. السيد محمد السيد عبدالرسول41038100
بترولد. حاتم صادق5
ميكانيكاحسن عبدالمجيد6
عمارةد.حكيم يوسف العفيفي70363502
مدنىد.حماد عبداهللا حمادالسيد احمد80272101
عمارةسامح روبير رياض ارمانيوس90267124

آهرباءسمير لمعى سليمان10349210
مدنىد. صدقى عبداهللا تهامى - مدنى110146507
عمارةد. صالح حجاب12
غزل ونسيجد. عادل حجاج13
مدنىعبد الجليل محمد احمد عليوه140952101
د. عبدالفتاح محمد هاشم محمد15
مدنىد. عبدالمنعم بدران16
آيمياءد. على احمد رأفت17372700
مدنىد. عمرو عزت سالمة180081103
آهرباءد.فتح اهللا محمد فتح اهللا النحاس190025303
آهرباءد. متولى الشرقاوى20
مدنىد.محمد احمد عبد المحسن ضبعون210128108
بترولد. محمد رجائى الطحالوى22
مدنىمحمد مجدى صالح الدين23
آهرباءمحمد محمود جاد السيد النمر240832411
د. مصطفى القرشى25
وحيد مريد مرقص26817311

اغسطسيوليو سبتمبرأعضاء اللجنة

محمد محمود جاد السيد النمر

آود

لجنة المهندسين االستشاريين والمكاتب االستشارية

المقرر
القاعة المستديرة ‐ األحد 7:00  /  9:00 ‐ رمضان 4:00 / 5:00



شعبةاسمم
مدنىابراهيم محمد عبدالعزيز احمد الحلواني10134424
عمارةاحمد على حسين على20453322
ميكانيكااحمد محمد احمد جمال الدين30579513
مدنىجالل طه عبده ابراهيم40092310
ميكانيكاحاتم محمد صادق عبدالحافظ50602331
مدنىخالد سيد سيد عيد60088318
مدنىد.شبل محمد عبدالغني ضحا70123216
آهرباءد.محمد حسن حسن سعيد80761032
مدنىد.محمود محمد ابوزيد خليل90027326

مدنىرشدى بشرى عبدالنور جرجس100160714
مدنىسمير جالل العليمى احمد110031515
بترولشاهين السيد شاهين ماضى121074901
مدنىشريف حسين شريف عبدالرحيم130142006
مدنىعصام الدين فرغلى محمد سرور140096014
مدنىعمرو فؤاد عوض محمد150037722
مدنىفريد سعد عبد الفتاح عبد المقصود160141221
غزل ونسيجفوزي احمد محمود علي171161600
ميكانيكاآمال الدين محمد حجاب180677400
آهرباءماجد حامد محمد حامد190890409
آهرباءمحمد سليمان محمود سليمان200787714
آهرباءمحمد سيد الشاذلي محمد210805215
مدنىمحمد عرابى محمد عرابى220001834
مدنىمحمد عمران احمد على230137820
ميكانيكامحمود عبد اهللا محمد على240546135
عمارةممدوح عبد الوهاب عزمى250410003
آهرباءياسر طلعت احمد خليفه260845974

آود
المشارآون



326

291623306132027303101724شعبةاسمم

غزل ونسيجحاتم محمد فتحى السيد ادريس11167730
حازم بدالمنعم يس2
مدنىحمدى محمد الليثى ابراهيم30119206
آهرباءد.شيرين ابراهيم حسن فراج40892330
ميكانيكاد.عابد عليم عبدالعليم خطاب50544906

60760888
عبد الحفيظ شوقي هالل 

آهرباءعبدالحفيظ رجب
د. عبدالفتاح محمد هاشم محمد7
آهرباءعلى عبد المولى احمد دياب80272137
بترولد. على محمد بسطاويسى محمد91062101

آهرباءفاروق على زآى الحكيم100701204
غزل ونسيجمحمد احمد سالم ابومندور111142309
مدنىمحمد محمد عكاشة محمد على120081026
محمد محمدين13
آهرباءمصطفي عبد المنعم ابراهيم140715020
مدنىرضوان150210220
عمارةهاني محمد عبدهللا16442914
مدنىد.هانيء محمد الهاشمي170131504

شعبةاسمم
آهرباءاحمد فهمى توآل عجور17182501
آهرباءاشرف رمضان حسن محمد20747835

37161603
شريف محمد هانئ عبدالحليم

آهرباءحلمى شحاته
بترولصالح حميدة محمد41016506
آهرباءطارق عبدالحميد عبدالعزيز50810026
آهرباءعبد السالم60707928
آهرباءمحمد على احمد حسن الدسوقى70861034
عمارةهايداى حسام حامد محمود80472422
آيمياءهيام حسانين عبد المنعم نعيم90976504

سبتمبر اغسطس يوليو

والمؤهالت التعليم الهندسي شئون لجنة

آود

آود

أعضاء اللجنة

المشارآون

د.عابد عليم عبدالعليم خطابالرئيس

القاعة المستديرة ‐ االربعاء 7:00  /  9:00 ‐ رمضان 4:00 / 5:00
المقرر



49
الرئيس

18152229512192629162330شعبةاسمم

ميكانيكاابراهيم سعد عبدربه احمد10620530
آهرباءاحمد صالح الدين احمد عكاشه20815223
السيد أسامة عبدالفتاح3
صالح لبيب4
آهرباءعمرو احمد5
ميكانيكاغادة عماد فكري60679765
م. طارق سالمة7
ميكانيكامحمد خضر محمد الشربينى80272115
ميكانيكامحمد مجدى فريد محمد90594546

شعبةاسمم

سبتمبر اغسطسيوليو أعضاء اللجنة

المشارآون

آود

آود

محمد خضر محمد الشربينى
اللجنة المالية

المقرر
القاعة ب ‐ الثالثاء 5:00  /  7:00 ‐ رمضان 3:00 / 4:00



515
الرئيس

يونيو
285121926291623306132027شعبةاسمم

آهرباءاحمد السيد محمد احمد عبدالرازق10882053
آهرباءاشرف ابراهيم المصيلحى شادى20884827
مدنىسامى سيد سيد رزق30246115
غزل ونسيجزينب قرنى يوسف عفيفى41178500
ميكانيكاعبد الرحمن مصطفى عبد الرحمن50567206
ميكانيكاعباس محمد عنتر السيد69153008
ميكانيكاعلى شاذلى على احمد70544419
آهرباءمحمد حسين محمد محمد80272112
ميكانيكامحمد سعيد فرج السيد90649843

آهرباءمحمد فتحى عبدالقادر محمد100887966
ميكانيكاممدوج ابراهيم مرسى110649840
ميكانيكاوائل محمد عبدالغني منصور120543541
بترولوليد السيد عبدالصادق شعالن131018109

شعبةاسمم
ميكانيكامحمد مجدى فريد محمد10594546
آهرباءهشام مصطفى عبدالعزيز20759524

سبتمبر اغسطسيوليو أعضاء اللجنة

المشارآون

آود

آود

عبد الرحمن مصطفى عبد الرحمن
لجنة شئون العاملين

القاعة ج ‐ السبت 6:00  /  8:00 ‐ رمضان 3:00 / 4:00
المقرر



الصحية واالجتماعية6 الرعاية 27لجنة
اسامة بسيط ابراهيم بدروسالرئيس

يونيو
285121926291623306132027شعبةاسمآودم

غزل ونسيجاحمد اسامة ابودومة1113815
احمد عويس محمد2
آهرباءاسامة بسيط ابراهيم بدروس30763321
مدنىاسامه احمد اسماعيل محمود40279722
غزل ونسيجايمان حامد محمود محمد51103804
بترولجمال عبدالباقى الشوادفى61001414
بترولجوالن حنا جرجس 71018909
مدنىحقى احمد ابراهيم محمد80272105
ميكانيكاحمدى محمد احمد المصرى90642614

غزل ونسيجسعد عبده حنا رزق اهللا101165200
غزل ونسيجسمير ابو الفتوح11118772
مدنىعصام جابر ابراهيم ابراهيم120175208
مدنىعمرو احمد محمد وصفى130053302
مدنىفاروق علي المليجي احمد140086301
آهرباءمحسن مهدى محمد ابورومية150766404
محمد حسن آامل16
بترولمحمد سيد محمد محمد شحاته17
مدنيمحمد شكري رحومة180010605
آهرباءعبدالمجيد زايد190844827
عمارةمحمد محمد احمد حسنين200467409
مدنىمختار انور احمد خيراهللا210258718
مدنىمنال السيد حسن سعد220039222
آهرباءنادر ناجى صالح موسى230720833
آهرباءهشام مصطفى عبدالعزيز240759524

شعبةاسمآودم
آهرباءعبدالرازق10882053
آهرباءد.شيرين ابراهيم حسن فراج20892330
مدنىسليمان30157425

سبتمبر اغسطس

المقرر

المشارآون

القاعة ا ‐ السبت 2:00  /  4:00 ‐ رمضان 1:00 / 2:00
يوليو أعضاء اللجنة



737
الرئيس

يونيو
285121926291623306132027شعبةاسمم

10134424
ابراهيم محمد عبدالعزيز احمد

مدنىالحلواني
احمد عويس محمد2
آهرباءاحمد محسن عبدالرحمن باشا37045208
ميكانيكااحمد محمد احمد قاسم40611112
آهرباءاشرف رمضان حسن محمد50747835
مدنىاآرم حسن البنا محمد شعبان60300045
عمارةايمان محمد فوزي طاهر7497021
غزل ونسيجد.حماد عبداهللا حمادالسيد احمد80272101
بترولجوالن حنا جرجس 91018909

آيمياءزينب احمد فهيم عباس100969103
آهرباءشريف روبير صليب110797423
عالء الدين محمد سليم12
مدنىعماد خليفة توماس سدراك130119825
ميكانيكاآمال الدين محمد حجاب140677400
مدنيد.محسن االمير القاضي150252606
عمارةمحسن محمد عاطف علي160450103
ميكانيكامحمد احمد على محمد الزاهد170646151
مدنىمحمد فتحى عبدالظاهر18
مجدى نجيب فرج اهللا19
ميكانيكانميرى على احمد عساوى200620136
غزل ونسيجهبه حماد راضي حماد211107006
غزل ونسيجياسر عبدالحميد محمود بدور221186303
آهرباءيحيي احمد يحيي احمد230861762

شعبةاسمم
بترولابوزيد11041316
آهرباءاحمد عزت عبد العاطي احمد20877667
بترولاسامة سعد على سالم الديب31095012
مدنىاشرف محمد صبرى محمد40011212
آهرباءحنان محمد عبدالحميد صادق50868613
آهرباءالموجى60888532
عمارةد.حكيم يوسف العفيفي70363502
غزل ونسيجد.حماد عبداهللا حمادالسيد احمد81184501
غزل ونسيجسعد عبده حنا رزق اهللا91165200

آهرباءمحمد محمود فريد محمد100791061
آهرباءمحمد مصطفى احمد محمد110805261
مدنىهديب احمد هديب احمد120194926
آهرباءوسام محمد ابراهيم سليمان130707156
آهرباءوليد محمد حمزه مرعى140887431

سبتمبر اغسطسيوليو أعضاء اللجنة

المشارآون

آود

آود

د.حماد عبداهللا حماد السيد احمد
العالقات العامة واإلعالم لجنة

المقرر
القاعة المستديرة ‐ السبت 12:00  /  2:00 ‐ رمضان 12:00 / 1:00



847
الرئيس

يونيو
285121926291623306132027شعبةاسمم

10134424
ابراهيم محمد عبدالعزيز احمد

مدنىالحلواني
ميكانيكااحمد زين سليمان20582954
بترولاحمد سرى محمد البربرى31000912
آهرباءاحمد محمد الغمري محمد4822619
اسامة القصاص5
بترولالسيد احمد محمد عامر61047406
مدنىاميرة عبدالجواد محمد العطار70293832
ميكانيكاانتصار احمد عباس احمد80272133
آهرباءالسيد90779355

مدنىباسم ربيع الطنوبى100136024
بترولجوالن حنا جرجس 111018909
آهرباءجون جورجي غبور120838728
آيمياءخالد عبدالرحمن رشدى العطار130931804
غزل ونسيجداليا عبدالقادر زآى سالم14
ميكانيكاسيد احمد محمد عابد150583054
آهرباءشادى سيد شعبان محمد ابراهيم160863466
غزل ونسيجعالء عبدالحليم سليمان ريحان171127306
ميكانيكاماهر فهمى عبد الشهيد ابراهيم180619029
آهرباءمحسن حنفى محمد190833616
محمد حسن آامل20
مدنىمحمد احمد محمد الدقاق210080212
ميكانيكامحمد خضر محمد الشربينى220524515
مدنىمحمد صفوت عثمان جاد ابراهيم230231143
آهرباءمحمد محمود فريد محمد240791061
عمارةمحمود السيد العربى احمد بكر250399322
مدنىمشير صموئيل عشم متى260134831
ميكانيكاسليمان270532310
آهرباءمنال صالح الدين على المال280854131
عمارةنهى احمد محمد عبدالعال290391021
آيمياءهيا خالد فريز حسين300958812
آيمياءهيام حسانين عبد المنعم نعيم310976504
آهرباءوسام محمد ابراهيم سليمان320707156

سبتمبر اغسطسيوليو أعضاء اللجنة
آود

محمد خضر محمد الشربينى
الرحالت والمصايف لجنة

القاعة المستديرة ‐ السبت 2:00  /  4:00 ‐ رمضان 1:00 / 2:00
المقرر



شعبةاسمم
آهرباءاحمد محمد الغمري محمد10822619
بترولاسامة سعد على سالم الديب21095012
بترولحازم محمود طه عبد الحليم31028711
آيمياءمصطفى40966110
ميكانيكاحمدى محمد احمد المصرى50642614
بترولشاهين السيد شاهين ماضى61074901
ميكانيكاعبداللطيف70617424
آهرباءفائقة محمد عطيه طلبه87022102
آهرباءماجد حامد محمد حامد90890409

ميكانيكامحمد احمد على محمد الزاهد100646151
مدنىمحمد خالد الضوى عيسى110092319
آهرباءمحمد فلهم عباس محمد120713710
ميكانيكامحمد مصطفى محمد منصور130536523
غزل ونسيجهبه حماد راضي حماد141107006
مدنىدرويش150172530

المشارآون
آود



917
الرئيس

يونيو
2961320273101724317142128شعبةاسمم

آهرباءاحمد محمد الغمرى10822619
بترولاسامة سعد على سالم الديب21095012
ميكانيكااسماعيل سيد محمد اسماعيل30624137
آهرباءالسيد انور محمد40717954

غزل ونسيجتغريد يحيى51118606
بترولحازم محمود طه عبد الحليم61028711
بترولسالم حسن عبداهللا محمد على71018504
ميكانيكاسامى فهمى مصطفى ترك80272110
غزل ونسيجسعد عبده حنا رزق اهللا91165200

آهرباءطارق محمد رضا احمد100760715
مدنىمايكل ادوارد فخرى حبشى110128231
مدنىمحمد احمد محمد الدقاق120080212
محمد االمير محمود ضاحى13
بترولمحمد فوزي محمد محجوب141047005
ميكانيكامحمود سعد شبانة بسيونى150681210
آهرباءوهدان160845009
ميكانيكاوليد عبدالنبى محمد شكر170644169

شعبةاسمم

لجنة المعارض

القاعة ج ‐ االحد 5:00  /  7:00 ‐ رمضان 3:00 / 4:00
اغسطسيوليو أعضاء اللجنة

آود

سامى فهمى مصطفى ترك
المقرر

سبتمبر

المشارآون

آود



1017
الرئيس

4:00 7:00 ‐ رمضان 3:00 / الثالثاء 5:00  /  القاعة ا ‐

18152229512192629162330شعبةاسمم

ميكانيكااحمد فتحى عطيه موسى10533643
امير رمسيس2
عمارةايمان سعيد اسماعيل على30410309
عمارةحمزه احمد حسن سليم المناديلى40373506

50453325
داليا محمد رمضان ابراهيم 

عمارةرحال
مدنىرفعت بيومى محمد60047108
آيمياءمخيمر70911902
مدنىسعد الدين نبيه ابراهيم محمد80272115
مدنىعبد الكريم محمد عبدالجليل آدم90203010

غزل ونسيجعمرو محمد محمد هاشم101117709
آهرباءد.محرز احمد محرز110862006
آهرباءمحمد فتحى عبدالقادر محمد120887966
مدنىمحمد مجدى الحسينى الدسوقى130158030

شعبةاسمم
ميكانيكاابراهيم سعد عبدربه احمد10620530
مدنىعابدين ابراهيم فيصل سالمان20076725
عمارةماريا يوسف عدلى فرحان30452230
عمارةمحمد محمد احمد حسنين40467409

سبتمبر

المشارآون

آود

آود

اغسطسأعضاء اللجنة

رفعت بيومى محمد
السابقة إنشاءات مشاريع االسكان لجنة

ايمان سعيد اسماعيل على المقرر

يوليو



1120
الرئيس

2916233061320273101724شعبةاسمم

10603819
ابراهيم محمد  ابراهيم سراج

ميكانيكاالدين
مدنىاحمد رجب احمد خليل20254924
عمارةاحمد محمود يس طه30349704
عمارةاشرف عبدالعزيز عبدالعاطى40437909
عمارةايمان سعيد اسماعيل على50410309
عمارةباسم محمد آامل حامد60324913
مدنىحسين على منصور70137713
سامح حمدى802721
سمية محمد عباس9

عمارةعادل محمد ابراهيم فرج100412323
مدنىعباس محمود عباس110202303
ميكانيكاالرحمن120567206
عبدالسالم عبدالرحمن السبع130280104
ميكانيكاعالء الدين محمد بسيونى140551106
آهرباءاحمد150864715
مدنىمحمد مجدى الحسينى الدسوقى160158030
مدنىهشام محمود محمد ابو سنه170239909
وائل فوزى السيد18

شعبةاسمم
آهرباءاسامة بسيط ابراهيم بدروس10763321
عمارةمحمد محمد احمد حسنين20467409

سبتمبراغسطسيوليو

آود

عبد الرحمن مصطفى عبد الرحمن

المشارآون

آود

الرئيسى انشاءات مبنى النقابة لجنة

باسم محمد آامل حامدالمقرر
القاعة ب ‐ االربعاء 7:00  /  9:00 ‐ رمضان 4:00 / 5:00

أعضاء اللجنة



127
الرئيس

4:00 االربعاء 5:00  /  7:00 ‐ رمضان 3:00 / القاعة ا ‐

2916233061320273101724شعبةاسمم

مدنىضياء الكيكى1234509
مدنىعادل محمد عبدالرازق على20192314
آهرباءاحمد30864715
آهرباءد.محرز احمد محرز40862006
مدنىمحمد حسن محمد طلبة50152917
محمد عبدالوهاب عبدالغفار6
مدنىوفائى احمد محمد الفالل70086804

2721

شعبةاسمم

سبتمبراغسطسيوليو

آود

للنوادى المشروعات اإلنشائية لجنة

المقرر
د.محرز احمد محرز

أعضاء اللجنة

المشارآون

آود



1315
الرئيس

3:00 السبت 4:00  /  6:00 ‐ رمضان 2:00 / القاعة ب ‐
يونيو

285121926291623306132027شعبةاسمم

مدنىاحمد صدقي الحفني قداح10158509
مدنىاحمد محمد عبداهللا محمود20201738
اسامة على القصاص3
آهرباءشريف مجدي عبدالمجيد نافع40716376
مدنىضياء الكيكى50234509
عادل عبداهللا ربوح6
عمارةماريا يوسف عدلى فرحان70452230
بترولمحمد عبد الصادق محمد عبد الحليم80272109
مدنىمحمد عرابى محمد عرابى90001834

مدنىد.محمود محمد ابوزيد خليل100027326
مدنىمصطفى سعيد حسن حسين حموده110145637
مدنىهشام محمود محمد ابو سنه120239909
وائل العشرى احمد13
آيمياءياسر عبدالعليم الديساوى محمود140905611

شعبةاسمم
عمارةدينا فكرى عبدالعظيم عماره10458020

سبتمبر اغسطس أعضاء اللجنة

المشارآون

آود
يوليو

آود

هشام محمود محمد ابو سنه
لجنة المشروعات اإلنشائية للنقابات الفرعية

المقرر



1440
الرئيس

يونيو
307142128411182518152229شعبةاسمم

عمارةاحمد سمير شديد احمد بطاح10324426
مدنىاحمد عثمان احمد عثمان20000710
ميكانيكاالطاهري صديق المرسي قاسم30620106

40252835
ايمان حمدى محمد محمد 

مدنىالدرديرى
عمارةباسم محمد آامل حامد50324913
بترولجمال عبدالباقى الشوادفى61001414
آيمياءمصطفى70966110

80272116
خالد محمد عبدالفتاح محمد 

بترولالمحالوى
آهرباءسعاد احمد صبحي 90848006

ميكانيكاسمير احمد مراد عبدالسميع100648850
مدنىضياء الكيكى110234509
عادل عبداهللا ربوح12
عمارةعادل محمد ابراهيم فرج130412323
مدنىعبد الكريم محمد عبدالجليل آدم140203010
ميكانيكاعصام على عوض زغلول150589325
مدنىعمرو اسماعيل جودت محمد160222713
عمارةماريا يوسف عدلى فرحان170452230
ميكانيكامحمد سعيد العنانى180515103
بترولمحمد سيد محمد شحاتة191081209
مدنىعبداهللا200025943
محمد عبدالعاطى محمد21
عمارةمحمود السيد العربى احمد بكر220399322
مدنىمحمود صفوت عثمان جاد230216132
مدنيد. وائل مصطفى زآى240022713
عمارةد.وائل مصطفي زآي محمد250376509
وفاء محمد مصطفى26

شعبةاسمم
مدنىاحمد سالمه مصطفى البصرى10118906
آهرباءاحمد عزت عبد العاطي احمد20877667
ميكانيكااحمد فتحى عطيه موسى30533643
عمارةاحمد محمود يس طه40349704
آهرباءايهاب يسرى حسن السيد50850284
بترولحسن احمد حسن الجناينى61066011
مدنىحسين محمد عزت حسين70051503
عمارةرحال80453325
مدنىسامح ابراهيم رزق عبدالنور90091549

مدنىصالح حامد احمد يوسف100269705
غزل ونسيجعمرو محمد محمد هاشم111117709
ميكانيكاآمال الدين محمد حجاب120677400
ميكانيكامحمد احمد على محمد الزاهد130646151
ميكانيكانميرى على احمد عساوى140620136

سبتمبر اغسطسيوليو

آود

احمد عثمان احمد عثمان
عبد الكريم محمد عبدالجليل آدمالمقرر

لجنة مشروعات اسكان الشباب االجتماعية

لقاعة المستديرة ‐ االثنين 7:00  /  9:00 ‐ رمضان 4:00 / 5:00
أعضاء اللجنة

المشارآون

آود



159
الرئيس

4:00 االربعاء 5:00  /  7:00 ‐ رمضان 3:00 / القاعة ب ‐

2916233061320273101724شعبةاسمم

بترولجوال حنا جريس11018904
مدنىحسين منصور20137713
بترولسالم حسن عبداهللا محمد على31018504
آهرباءسوراج سينوت عازر40800631
آهرباءطارق عبدالحميد عبدالعزيز50810026
ميكانيكامحمود عبد اهللا محمد على60546135
عمارةهايداى حسام حامد محمود70472422

80272105
وجيه حسن محمد السكري 

مدنىاالنصاري

شعبةاسمم
آهرباءيحيي احمد يحيي احمد10861762

سبتمبراغسطسيوليو

آود

جوال حنا جريس
لجنة المكتبات

طارق عبدالحميد عبدالعزيزالمقرر

أعضاء اللجنة

المشارآون

آود



1629
الرئيس

18152229512192629162330شعبةاسمم

11184306
ابوالمجد عبدالخالق ابوالمجد

غزل ونسيجاسماعيل
عمارةد. احمد صالح الدين شيبة20453215
عمارةاحمد آامل مصطفى احمد30278502
بترولاحمد نشات عبدالسالم41060303
عمارةجمال الدين جمعه بنداري50341504
مدنىحسين محمد عزت حسين60051503
سامح فوزى السيد7
مدنىعادل موريس صهيون بخيت80272106
مدنىعالء عوض احمد حسن90031719

مدنىعلي تاج الدين حسن السيد100003404
مدنىالمقصود110141221
آهرباءمحمد سيد الشاذلي محمد120805215
محمد عبدالوهاب عبدالغفار13
آهرباءمحمد محمود جاد السيد النمر140832411
آهرباءمحمد مصطفى احمد محمد150805261
مدنىمنال السيد حسن سعد160039222
مدنىرضوان170210220
مدنىاالنصاري180103205

شعبةاسمم
مدنىاحمد رجب احمد خليل10254924
مدنىاحمد عبدالحميد نعمان سليمان20243702
عمارةاحمد محمود يس طه30349704
مدنىاسامه احمد اسماعيل محمود40279722
عمارةحسن محمود علي مخلص50381404
آهرباءطارق عبدالحميد عبدالعزيز60810026
مدنىطلعت هاشم عبدالجيد صالح70014004
مدنىعمر المهدى ادريس سعيد80174832
مدنىعمرو فاروق اسماعيل سليمان90090121

مدنىمحمد حلمى سعيد حسنى حلمى100159821
ميكانيكاوليد عبدالنبى محمد شكر110644169

سبتمبر اغسطسيوليو

آود

محمد محمود جاد السيد النمر

المشارآون

آود

ممارسة المهنة لجنة

المقرر
القاعة ا ‐ الثالثاء 7:00  /  9:00 ‐ رمضان 4:00 / 5:00

أعضاء اللجنة



1744

الرئيس

4:00 السبت 6:00  /  8:00 ‐ رمضان 3:00 / القاعة المستديرة ‐
يونيو

285121926291623306132027شعبةاسمم

آهرباءاحمد محمدالغمرى1822619
مدنىاشرف محمد صبرى محمد20011212
مدنىحمدى محمد الليثى ابراهيم30119206
آيمياءخالد عبدالرحمن رشدى العطار40931804
ميكانيكاسامى فهمى مصطفى ترك 50596510
عمارةسمر محمد ابراهيم شلبى60442324
بترولشاهين السيد شاهين ماضى70272101
مدنىد.شبل محمد عبدالغني ضحا80123216
ميكانيكاطارق محمد عزت النبراوى90526709

ميكانيكاد.عابد عليم عبدالعليم خطاب100544906
ميكانيكاالرحمن110567206
مدنىعبد الكريم محمد عبدالجليل آدم120203010
ميكانيكاد. عطية عبدالرحمن عارف محمد130512716
بترولد. على محمد بسطاويسى محمد141062101
آهرباءفاروق على زآى الحكيم150701204
ميكانيكاآمال الدين محمد حجاب160677400
عمارةماجد محمود سامى محمد170414905
آهرباءمحسن حنفى محمد180833616
مدنىمحمد احمد محمد الدقاق190080212
آهرباءعطيه200768579
آهرباءد.محمد حسن حسن سعيد210761032
عمارةمحمد عبدالخالق عبدالعال صالح220325028
مدنىد. محمد عبدالغنى عبدالمطلب230092119
غزل ونسيجد. محمد محمد حسن مصطفى241117701
آهرباءمحمد محمود جاد السيد النمر250832411
آهرباءمحمد محمود جاد السيد النمر260832411
مجدى نبيل فرج اهللا27
عمارةممدوح عبد الوهاب عزمى280410003
آيمياءهيام حسانين عبد المنعم نعيم290976504
آهرباءوحيد مريد مرقس300817311

سبتمبر اغسطس أعضاء اللجنة
آود

يوليو

(بدون بدل حضور جلسات)

لجنة الدولية للمؤتمرات الهندسية والتعاون الدول

المقرر
طارق محمد عزت النبراوى
د.عابد عليم عبدالعليم خطاب



شعبةاسمم
مدنىابراهيم محمد الشهير انور10041335
بترولعبدالرازق21051111
آهرباءاحمد محسن عبدالرحمن باشا37045208
آهرباءاشرف محمد عامر احمد40717574
بترولعبدالغنى51096410
آهرباءايهاب زآريا محمود الخضرى60855953
ميكانيكاحمدى محمد احمد المصرى70642614
مدنىسعد الدين نبيه ابراهيم محمد80294415
بترولصالح حميدة محمد91016506

مدنىمحمد حسن محمد طلبة100152917
مدنىهديب احمد هديب احمد110194926
ميكانيكاهشام محمد السيد ابراهيم120612529
آيمياءهويدا جمال احمد حسن130939607
آهرباءوحيد مريد مرقص14817311

المشارآون
آود



186
الرئيس

5:00 االربعاء 7:00  /  9:00 ‐ رمضان 4:00 / القاعة ج ‐

2916233061320273101724شعبةاسمم

بترولحازم محمود طه عبد الحليم11028711
مدنىصالح حامد احمد يوسف20269705

30617424
عبد المحسن ابو الفتوح حسنى

ميكانيكاعبداللطيف
بترولمحمد اسماعيل حلمى41095709
عمارةنبيل صالح الدين البنهاوى50462205
بترولنجية آرم بشاى ابوالخير61070001

2721

شعبةاسمم

سبتمبراغسطسيوليو

آود

أعضاء اللجنة

الجبانة التعاونية للنقابة
نجية آرم بشاى ابوالخير

المقرر

المشارآون

آود



1924
الرئيس

18152229512192629162330شعبةاسمم

آهرباءاحمد هشام عبد القادر محمد10810604
مدنىاشرف محمد صبرى محمد20011212
ميكانيكاامين الدين جودة احمد جودة30503013
بترولجوالن حنا جرجس 41018909
آهرباءحسام الدين سعد عبد الهادي سالم50749817
غزل ونسيجزينب قرنى يوسف عفيفى61178500
آهرباءضياء عبدالمنعم حسن درويش70752002
ميكانيكاد.عابد عليم عبدالعليم خطاب80272106
ميكانيكاعبد الرحمن مصطفى عبد الرحمن90567206

غزل ونسيجفوزي احمد محمود علي101161600
آهرباءماجد حامد محمد حامد110890409
ميكانيكامحمد خضر محمد الشربينى120524515
محمد محمود طه13
بترولد.نادين بولس بخيت مرجان141072101
بترولنبيه آرم ابوالخير15107001
ميكانيكانهاد يوسف16

شعبةاسمم
مدنىاسامه احمد اسماعيل محمود10279722
بترولحسن احمد حسن الجناينى21066011
مدنىحسين محمد عزت حسين30051503
آهرباءنبيل محمود مصطفى صالح الصيرفى40855511
ميكانيكاسامى عبدالسالم ابراهيم رمضان50671505
آيمياءعلي عبده شعبان التومى60961402
آهرباءماجد حامد محمد حامد789049
ميكانيكامحمد ماضي محمد ابراهيم80682119

سبتمبر اغسطسيوليو

آود

أعضاء اللجنة

المشارآون

آود

د.عابد عليم عبدالعليم خطاب
واإلعانات لجنة المعاشات

زينب قرنى يوسف عفيفىالمقرر
القاعة ج ‐ الثالثاء 7:00  /  9:00 ‐ رمضان 4:00 / 5:00



207
الرئيس

18152229512192629162330شعبةاسمم

مدنىعماد خليفة توماس سدراك10119825
د. فاروق القاضى2
آهرباءمحمد عبدالعظيم متولى طلبه30792852
بترولمحمد فوزى محمد محجوب4
آهرباءمحمد محمود جاد السيد النمر50832411
ميكانيكاوليد عبدالنبى محمد شكر60644169
غزل ونسيجياسر عبدالحميد محمود بدور71186303

2721

شعبةاسمم

سبتمبر اغسطسيوليو

آود

أعضاء اللجنة

المشارآون

آود

محمد محمود جاد السيد النمر
لجنة القيد والمعادالت

المقرر
القاعة ج ‐ الثالثاء 5:00  /  7:00 ‐ رمضان 3:00 / 4:00



215
الرئيس

2916233061320273101724شعبةاسمم

ميكانيكاد.سلمان العزب ابوالمجد الشمارقة10634505
ميكانيكافايق جرجس فايق20606711
آهرباءمحمد محمود جاد السيد النمر30832411
ميكانيكامصطفى محمد مخلوف ضاحى40658004
آهرباءياسر عبدالرسول احمد عبداهللا50810764

شعبةاسمم

سبتمبراغسطسيوليو

آود

أعضاء اللجنة

المشارآون

آود

محمد محمود جاد السيد النمر
اليمين لجنة حلف

د.سلمان العزب ابوالمجد الشمارقة المقرر
القاعة ج ‐ االربعاء 5:00  /  7:00 ‐ رمضان 3:00 / 4:00



227
الرئيس

3:00 السبت 4:00  /  6:00 ‐ رمضان 2:00 / القاعة ج ‐
يونيو

285121926291623306132027شعبةاسمم

آهرباءمحمد محمود جاد السيد النمر10832411

شعبةاسمم
مدنىاسامه احمد اسماعيل محمود10279722
مدنىرشدى بشرى عبدالنور جرجس20160714
مدنىعمر المهدى ادريس سعيد30272132
آهرباءمقلدى40872878
ميكانيكاالرحمن50567206
ميكانيكافايق جرجس فايق60606711

اغسطسيوليو

المشارآون

آود
سبتمبر

آود

أعضاء اللجنة

محمد محمود جاد السيد النمر
الهيئة التأديبية للنقابة

المقرر



2335
الرئيس

4:00 الثالثاء 5:00  /  7:00 ‐ رمضان 3:00 / القاعة المستديرة ‐

18152229512192629162330شعبةاسمم

ميكانيكااحمد زين سليمان10582954
اسامة القصاص2
مدنىاشرف محمد صبرى محمد30011212
آيمياءاآرام سعيد حسن عبد الغنى40983806
مدنىباسم ربيع الطنوبى50136024
آهرباءجون جورجي غبور60838728
سامح حمدى7
ميكانيكاسامى فهمى مصطفى ترك80272110
آهرباءسعاد احمد صبحي 90848006

ميكانيكاد.سعيد احمد محروس خالد100585111
ميكانيكاسعيد محمود محمد عثمان110684811
مدنىسهنود محمد ابراهيم0272102  12
ميكانيكاسيد احمد محمد عابد130583054
د. طارق سالمة14
مدنىطلعت هاشم عبدالجيد صالح150014004
مدنىعابدين ابراهيم فيصل سالمان160076725
ميكانيكاعادل محروس احمد شحاتة170676605
ميكانيكاالرحمن180567206
ميكانيكاعالء الدين محمد بسيونى190551106
ميكانيكافايق جرجس فايق200606711
آهرباءاحمد210716166
مدنىمحمد السيد عبداهللا مطر220246509
مدنىمحمد حلمى سعيد حسنى حلمى230159821
ميكانيكامحمد مصطفى محمد منصور240536523
ميكانيكامصطفى محمود سيد مجاهد250582726

شعبةاسمم
آهرباءاحمد القصبي محمد الدلتوني10897841
بترولعبدالغنى21096410
مدنىحمدى محمد الليثى ابراهيم30119206
آيمياءمخيمر40911902
مدنىضياء الكيكى50234509
ميكانيكاعادل محروس احمد شحاته60676605
آهرباءماجد حامد محمد حامد70890409
ميكانيكامحمد مجدى فريد محمد80594546
غزل ونسيجيحيى السيد ابراهيم الطنبارى91168009

غزل ونسيجد.حماد عبداهللا حمادالسيد احمد101184501

اغسطسيوليو

آود

عبد الرحمن مصطفى عبد الرحمن

سبتمبر

تنمية الموارد واالستثمار لجنة

المقرر

أعضاء اللجنة

المشارآون

آود



2431
الرئيس

4:00 االربعاء 5:00  /  7:00 ‐ رمضان 3:00 / القاعة المستديرة ‐

2916233061320273101724شعبةاسمم

مدنىابراهيم محمد الشهير انور10041335
ميكانيكااحمد محمد جمال الدين20579513
مدنىحمدى محمد الليثى ابراهيم30119206
د. خالد عبد المنعم4
غزل ونسيجرأفت حامد محمود51124705
آهرباءشريف روبير صليب60797423
ميكانيكاطاهر فؤاد محمد عطية70656525
ميكانيكاد.عابد عليم عبدالعليم خطاب80272106
ميكانيكاد.عادل توفيق سليمان بشارة90579209

ميكانيكاالرحمن100567206
ميكانيكاعلي اسماعيل علي احمد110567255
آهرباءعمرو نبيل120882668
ميكانيكاغادة عماد فكري130679765
آهرباءيونان140881362
ميكانيكاآرم يوسف عازر150751933
ميكانيكازين الدين160605915
عمارةمحمد الطيرى قناوى الطيرى170343225
ميكانيكامحمد طارق الشرايحى علوان180518447
مدنىد. محمد عبدالغنى عبدالمطلب190092119
ميكانيكامحمد عبدالواحد ذآى موسى200551069
آهرباءمحمد فلهم عباس محمد210713710
ميكانيكامحمود عبد اهللا محمد على220546135
مدنىمصطفي رمضان احمد فهمي230231923
آهرباءهانى محمود حامد الحفناوى240875707
عمارةهاني محمد عبدهللا250442914
آهرباءد. هانى محمود حامد الحفناوى260875707
وائل فوزى السيد27
آهرباءوسام محمد ابراهيم سليمان280707156

شعبةاسمم
آهرباءالسيد محمد حسينى احمد10873957
ميكانيكاآمال الدين محمد حجاب20677400
مدنىعبدالجليل30011938

سبتمبر
آود

آود

أعضاء اللجنة

المشارآون

اغسطس

عبد الرحمن مصطفى عبد الرحمن
لجنة إعادة الهيكلة والتخطيط االستراتيجى والمتابعة

حمدى محمد الليثى ابراهيمالمقرر

يوليو



2517

يونيو
307142128411182518152229شعبةاسمم

مدنىاحمد احمد احمد النحاس10174011
ميكانيكااحمد حسني عبدة سليم20533722
مدنىاحمد عبدالحميد نعمان سليمان30243702

مدنىاحمد مصطفى عبدالحميد احمد دياب40216346
آهرباءاسامه محمد فهمى محمد50899712
مدنيايمان فتحي60174017
مدنىد.شيرين شوقى عبد الفتاح اسماعيل70226617
مدنىعصام عبدالعزيز ادريس80272116
مدنىمحمد رمضان حسن محمد90291528

مدنىمحمد عبدالسالم محمد ابراهيم عبدالجليل100011938
مدنىد. محمد عبدالعاطى سيد110296712
د. مصطفى عبدالخالق على ابوزيد120698127
ميكانيكامصطفى محمود سيد مجاهد130582726
مدنىهديب احمد هديب احمد140194926
آيمياءياسر عبدالعليم الديساوى محمود150905611

شعبةاسمم
آهرباءاسامة بسيط ابراهيم بدروس10763321
عمارةهايداى حسام حامد محمود20472422

يوليو

المشارآون

آود
سبتمبراغسطس

آود

أعضاء اللجنة

د. مصطفى عبدالخالق على ابوزيدالرئيس
النيل وحوض الموارد المائية لجنة

د.شيرين شوقى عبد الفتاح اسماعيلالمقرر
القاعة ا ‐ االثنين 5:00  /  7:00 ‐ رمضان 3:00 / 4:00



2635
الرئيس

يونيو
307142128411182518152229شعبةاسمم

10882053
احمد السيد محمد احمد 

آهرباءعبدالرازق

21051111
احمد عبدالرازق عبدالسيد 

بترولعبدالرازق
آهرباءاحمد على عبدالسالم30810236
آهرباءاحمد محمد الغمري محمد4822619

50822070
حسام الدين يوسف عبدالغفور

آهرباءعثمان
آهرباءخالد عيد محمد60727028
آهرباءسعاد احمد صبحي 70848006
ميكانيكاد.سالمه عبدالهادى محمد على80272105
عمارةد.سمر شويقة90487918

آهرباءشادى سيد شعبان محمد ابراهيم100863466
ميكانيكاطارق محمد احمد احمد عبداهللا110639955
ميكانيكاد.عادل توفيق سليمان بشارة120579209
ميكانيكاعادل محروس احمد شحاته130676605
آهرباءاحمد140818638
ميكانيكاد. عطية عبدالرحمن عارف محمد150512716
آهرباءعمرو نبيل160882668
آهرباءفاروق على زآى الحكيم170701204
ميكانيكافتيحة عبدالحليم جاد الرب180502217
ميكانيكاآريم ابراهيم ابوالخير190684357
آهرباءآريم عالء الدين عبدالموجود احم200716166
آهرباءمحمد سليمان محمود سليمان210787714
بترولالحليم221004909
آهرباءمنير مجاهد محمد محمد مجاهد230646224
ميكانيكانور الدمرداش رشاد عوض اهللا240625570
آهرباءهشام عبدالستار عريان عيسى250722836
آهرباءوليد محمد حمزة مرعى260887431

شعبةاسمم
آهرباءالسيد محمد حسينى احمد10873957
آهرباءايهاب زآريا محمود الخضرى20855953
آهرباءد.محمد حسن حسن سعيد30761032
بترولشاهين السيد شاهين ماضى41074901
آهرباءفائقة محمد عطيه طلبه57022102
آهرباءاحمد60716166
ميكانيكامحمد سعيد فرج السيد70649843
آيمياءمصطفى محسن ابراهيم مطر80926410
آيمياءمحمود90905611

يوليو

المشارآون

آود
سبتمبراغسطس

آود

أعضاء اللجنة

فاروق على زآى الحكيم
لجنة الطاقة

المقرر
قاعة المستديرة ‐ االثنين 5:00  /  7:00 ‐ رمضان 3:00 / 00:



2741

المقرر

2916233061320273101724شعبةاسمم

ميكانيكااحمد سامى احمد حسن القاضى1540164
عمارةاسالم محمود السعيد الكردى20498209
بترولد. السيد محمد السيد عبدالرسول31038100
عمارةايمان سعيد اسماعيل على40410309
بترولايمان محمد عبد القادر5108623
بترولإيمان محمد عبدالقادر على6108623
عمارةد.حكيم يوسف العفيفي70363502
مدنىحمدى محمد الليثى ابراهيم80272106
مدنىسامح ابراهيم رزق عبدالنور90091549

ميكانيكاد.سعيد احمد محروس خالد100585111
عمارةالخطيب110419617
آهرباءسمير متري جيد120723701
بترولصالح حميدة محمد131016506
ميكانيكاصبرى السيد عبدالهادى دياب140610210
مدنىعمرو اسماعيل جودت محمد150222713
عمارةفاطمه عبدالناصر سيد عبدالعال160363224
عمارةمحسن محمد عاطف علي170450103
مدنىضبعون180128108
غزل ونسيجد. محمد سمير احمد محمد شاهين191159301
آهرباءمحمد عبدالعظيم متولى طلبه200792852
محمود احمد حبشى شوشة210476804
مدنىمحمود صفوت عثمان جاد220216132
عمارةمى محمود احمد ابراهيم عبداهللا230407420
آهرباءالصيرفى240855511
مدنىهشام محمود محمد ابو سنه250239909
آيمياءهويدا جمال احمد حسن260939607
مدنىدرويش270172530
غزل ونسيجيحيى السيد ابراهيم الطنبارى281168009

شعبةاسمم
مدنىاحمد احمد احمد النحاس10174011
آهرباءاحمد امين محمد محمود عميرة20744347
مدنىاحمد رجب احمد خليل30254924
آهرباءايهاب زآريا محمود الخضرى40855953
آهرباءد.محمد حسن حسن سعيد50761032
آهرباءشريف سعد عبد ربه احمد60883632
آهرباءاحمد70716166
ميكانيكاآمال الدين محمد حجاب80677400
ميكانيكازين الدين90605915

مدنىمحمد حسن محمد طلبة100152917
آهرباءمحمد فتحى عبدالقادر محمد110887966
آهرباءابراهيم الديب127021006
مدنىهديب احمد هديب احمد130194926

سبتمبراغسطسيوليو

آود

د. السيد محمد السيد عبدالرسولالرئيس
المشروعات القومية لجنة

القاعة المستديرة ‐ االربعاء 7:00  /  9:00 ‐ رمضان 4:00 / 5:00
أعضاء اللجنة

المشارآون

آود



2813

يونيو
2961320273101724317142128شعبةاسمم

10134424
ابراهيم محمد عبدالعزيز احمد

مدنىالحلواني

20216346
احمد مصطفى عبدالحميد احمد

مدنىدياب
آهرباءايمن ابوبكر طه شعالن30874204
مدنىجالل طه عبده ابراهيم40092310
مدنىرفعت بيومى محمد50047108
مدنىشريف حسين شريف عبدالرحيم60142006
مدنىمحمد السيد محمد70243618
مدنىمحمد خالد الضوى عيسى80272119
آهرباءمحمد فوزي عطيه عوض90801241

آهرباءمحمد محمود جاد السيد النمر100832411
بترولنجية آرم بشاى ابوالخير11107001

شعبةاسمم
مدنىعادل موريس صهيون بخيت10212606
عمارةمحمد محمد احمد حسنين20467409

اغسطسيوليو

المشارآون

آود
سبتمبر

آود

أعضاء اللجنة

محمد محمود جاد السيد النمرالرئيس
فض المنازعات والتحكيم لجنة

المقرر
القاعة ب ‐ االحد 5:00  /  7:00 ‐ رمضان 3:00 / 4:00



2915
الرئيس

1:00 السبت 12:00  /  2:00 ‐ رمضان 12:00 / القاعة ب ‐
يونيو

285121926291623306132027شعبةاسمم

11184306
ابوالمجد عبدالخالق ابوالمجد

غزل ونسيجاسماعيل
آهرباءاحمد اسماعيل عبدالمنعم سيد27004411
آهرباءاحمد امين محمد محمود عميرة30744347
ميكانيكااحمد سمير محمد صابر40655043

50792733
احمد عبد الرحيم محمد صبرى

آهرباءمحمد
ميكانيكااحمد محمد احمد قاسم60611112
آيمياءد. السيد صبرى منصور7
آهرباءالسيد محمد حسينى احمد80272157
آهرباءحنان مجدي مصطفي الليثي90825039

آهرباءسها عباس صابر100852872
بترولد. على محمد بسطاويسى محمد111062101
ميكانيكافتيحة عبدالحليم جاد الرب120502217
ميكانيكاآمال الدين محمد حجاب130677400
آهرباءمحمد على احمد حسن الدسوقى140861034
مروة عاطف على15

شعبةاسمم

سبتمبر اغسطس أعضاء اللجنة

المشارآون

آود
يوليو

آود

احمد محمد احمد قاسم
التطبيقية االبتكارات والبحوث لجنة

المقرر



306
الرئيس

يونيو
285121926291623306132027شعبةاسمم

غزل ونسيجايمان حامد محمود محمد11103804
غزل ونسيجزينب قرنى يوسف عفيفى21178500
عمارةالخطيب30419617
ميكانيكاعفاف عبد الحي زيدان4561725
مدنىمنال السيد حسن سعد50039222

شعبةاسمم
مدنىاحمد احمد احمد النحاس10174011

سبتمبر اغسطس

المشارآون

آود

آود

يوليوأعضاء اللجنة

د. سماح محمد السيد عطيه الخطيبالمقرر

لجنة شئون المهندسات
زينب قرنى يوسف عفيفى

القاعة ج ‐ السبت 2:00  /  4:00 ‐ رمضان 1:00 / 2:00



3164
الرئيس

4:00 االحد 5:00  /  7:00 ‐ رمضان 3:00 / القاعة المستديرة ‐
يونيو

2961320273101724317142128شعبةاسمم

ميكانيكاابانوب يوسف بدير شحاتة10525365
بترولاحمد سرى محمد البربرى21000912
آهرباءمصطفى30749871
مدنىاشرف محمد صبرى محمد40011212
بترولامين محمد امين عبداللطيف5104883
آهرباءبهاء بديع ديمترى60872917
آهرباءخالد على السيد عبدالمولى70897121
آهرباءخالد عيد محمد80272128
سامح فوزى السيد9

آهرباءسراج الخارادلى1079303
ميكانيكاسيد محمود محمد محمود110663739
آهرباءشادى سيد شعبان محمد ابراهيم120863466
آهرباءخليل137174406
آهرباءد.شيرين ابراهيم حسن فراج140892330
ميكانيكاد.عابد عليم عبدالعليم خطاب150544906
آهرباءعلى محمد صبحى على العفيفى160857384
آهرباءعمرو نبيل170882668
آهرباءيونان180881362
آهرباءفاروق على زآى الحكيم190701204
ميكانيكامحمد احمد جمال الدين20579513
محمد االمير محمود ضاحى21
ميكانيكامحمد السعيد عبدالحميد2263555
ميكانيكامحمد بغدادى على محمد230567155
ميكانيكامحمد حسن عبدالرحمن محمد240598658
آهرباءمحمد سيد الشاذلي محمد250805215
بترولمحمد صالح عبدالعزيز محمد261057108
عمارةالديب270387404
بترولمحمد على مندوه عبدالحميد281079410
محمد عوض زايد29
بترولمحمد فوزي محمد محجوب301047005
آهرباءد. محمد نجيب جمال الدين حامد310726507
آهرباءمحمود عبد الحميد وهدان3284509
آهرباءمصطفي عبد المنعم ابراهيم330715020
ميكانيكاهشام محمد السيد ابراهيم340612529
ميكانيكاالرحمن350580465
بترولوليد السيد عبدالصادق شعالن361018109

اغسطسيوليو
آود

سبتمبر أعضاء اللجنة

م. فاروق الحكيم
لجنة التدريب

بهاء بديع ديمترىالمقرر



شعبةاسمم
مدنىاحمد رجب احمد خليل10254924
آهرباءمحمد20792733
بترولعبدالرازق31051111
آهرباءاحمد فهمى توآل عجور47182501
ميكانيكااحمد محمد احمد جمال الدين50579513
ميكانيكااسالم رضا محمود حشيش60583663
آهرباءاشرف رمضان حسن محمد70747835
آهرباءايهاب زآريا محمود الخضرى80855953
آيمياءمصطفى90966110

آيمياءخالد على محمد على100998508
مدنىسعد الدين نبيه ابراهيم محمد110294415
آهرباءشريف هانئ صالح محمد127100104
بترولصالح حميدة محمد131016506
آهرباءعبدالحفيظ رجب140760888
ميكانيكاعلى شاذلى على احمد150544419
آهرباءيونان160881362
آهرباءمحمد احمد ثروت حافظ امين170713587
مدنىمحمد حامد عطيه عبدالصمد180123946
ميكانيكامحمد سعيد فرج السيد190649843
آهرباءسالم200850832
آهرباءمحمد عبداهللا محمد احمد210747054
آهرباءمحمد على احمد حسن الدسوقى220861034
آهرباءمحمد فلهم عباس محمد230713710
آهرباءمحمود احمد محمد احمد حسان240793052
مدنىمصطفي رمضان احمد فهمي260231923
آهرباءابراهيم الديب277021006
عمارةهاجر محمود الموافى حرمى280447428

المشارآون
آود



3221
الرئيس

3:00 6:00 ‐ رمضان 2:00 / السبت 4:00  /  القاعة ا ‐
يونيو

285121926291623306132027شعبةاسمم

آهرباءاحمد القفاص1803521
عمارةاسالم محمود السعيد الكردى20498209
غزل ونسيجزينب قرنى يوسف عفيفى31178500
مدنىسامى سيد سيد رزق40246115
آهرباءسراج الخارادلى579303
عمارةشريف عزت محمد على60417924
ميكانيكاصبرى السيد عبدالهادى دياب70610210
مدنىصالح حامد احمد يوسف80272105
مدنىعمر المهدى ادريس سعيد90174832

آهرباءماجد حامد محمد حامد100890409
تعدينمحمد احمد هشام111020113
ميكانيكامحمد السعيد12
ميكانيكامحمد السعيد عبدالحميد1363555
مدنىمحمد السيد عبداهللا مطر140246509
مدنىمحمد السيد محمد150243618
عمارةمحمد عباس عبدالعظيم160384308
ميكانيكامحمد عبد القادر حلمى170572603
آهرباءمحمد عبدالعظيم متولى طلبه180792852
آهرباءمحمد محمود جاد السيد النمر190832411
غزل ونسيجياسر عبدالحميد محمود بدور201186303

شعبةاسمم
آهرباءوسام محمد ابراهيم سليمان10707156

اغسطسيوليو

المشارآون

آود
سبتمبر

آود

أعضاء اللجنة

محمد محمود جاد السيد النمر
النقابة لجنة تطوير قانون

المقرر



3323

يونيو
285121926291623306132027شعبةاسمم

آهرباءاحمد القصبي محمد الدلتوني10897841
مدنىاحمد سالمه مصطفى البصرى20118906
آهرباءاحمد فهمى توآل عجور37182501
اسامة على القصاص4
آيمياءاآرام سعيد حسن عبد الغنى50983806
ميكانيكاأحمد طلعت سيد احمد الشال60545664
بترولجمال عبدالباقى الشوادفى71001414
آهرباءشريف هانئ صالح محمد80272104
ميكانيكاعمرو عالء الدين محمد عطيه90541469

ميكانيكافايق جرجس فايق100606711
تعدينمحمد احمد هشام111020113
بترولمحمد سيد محمد شحاتة121081209
آهرباءمحمد عبداهللا محمد احمد130747054
ميكانيكامحمد عبدالواحد ذآى موسى140551069
محمد عوض زايد15
آهرباءمحمود احمد محمد احمد حسان160793052
ميكانيكامصطفي عبيد170581667
ميكانيكاميشيل وليم شحاتة قلينى180538909
عمارةهاجر محمود الموافى حرمى190447428
ميكانيكاالرحمن200580465

شعبةاسمم
آيمياءخالد على محمد على10998508
ميكانيكاعلى شاذلى على احمد20544419
آهرباءسالم30850832

سبتمبر اغسطسيوليو أعضاء اللجنة

المشارآون

آود

آود

فايق جرجس فايقالرئيس
العمل التوظيف وزيادة فرص لجنة

المقرر
القاعة ا ‐ السبت 6:00  /  8:00 ‐ رمضان 3:00 / 4:00



3431
الرئيس

5:00 9:00 ‐ رمضان 4:00 / االحد 7:00  /  القاعة ا ‐
يونيو

2961320273101724317142128شعبةاسمم

آهرباءاحمد صالح الدين احمد عكاشه10815223
آهرباءاحمد عبدالعزيز محمد الوروري20768432
آهرباءاحمد عزت عبد العاطي احمد30877667
ميكانيكااحمد محمد احمد جمال الدين40579513
آهرباءاسالم عبدالوهاب يونس ابراهيم50897645
بترولجوال حنا جريس61018904
آهرباءسوراج سينوت عازر70800631
آهرباءشريف سعد عبد ربه احمد80272132
ميكانيكاد.عابد عليم عبدالعليم خطاب90544906

آهرباءيونان100881362
آهرباءد. ماجد حامد محمد حامد110890409
آهرباءمحمد سمير عبدالغفار سليمان120840270
آهرباءسالم130850832
ميكانيكامحمد عبدالواحد ذآى موسى140551069
آهرباءالسويفي150804620
آهرباءمنال صالح الدين على المال160854131
آهرباءالطرهونى170773225
آهرباءياسر مصطفي محمد رضوان18789436
آهرباءيحيي احمد يحيي احمد190861762

شعبةاسمم
ميكانيكاابراهيم سعد عبدربه احمد10620530
آهرباءاحمد القصبي محمد الدلتوني20897841
آهرباءاحمد امين محمد محمود عميرة30744347
آهرباءاحمد على محمد حموده40754262
آهرباءايهاب يسرى حسن السيد50850284
آيمياءخالد على محمد على60998508
مدنىسامى سيد سيد رزق70246115
آهرباءشريف روبير صليب80797423
آهرباءطارق عبدالحميد عبدالعزيز90810026

آهرباءفائقة محمد عطيه طلبه107022102
آهرباءمحمد فلهم عباس محمد110713710
آهرباءهشام مصطفى عبدالعزيز120759524

سبتمبر اغسطسيوليو أعضاء اللجنة

المشارآون

آود
معتذر عن االستمرار

آود

د.عابد عليم عبدالعليم خطاب
النقابة االليكترونية لجنة

المقرر



3513
الرئيس

يونيو
285121926291623306132027شعبةاسمم

ابوالمجد عبدالخالق ابوالمجد1

21041316
احمد توفيق محمود ابراهيم

بترولابوزيد
غزل ونسيجاسامة على محمد على القصاص31188006
آهرباءاشرف محمد عامر احمد40717574
بترولحسن احمد حسن الجناينى51066011
ميكانيكاريهام مصطفى عبد اهللا آمال60613436
آهرباءعبد السالم70707928
مدنىعلي محروس علي اسماعيل80272143
مدنىمحمد السيد عبداهللا مطر90246509

مدنىمحمد حامد عطيه عبدالصمد100123946
ميكانيكانميرى على احمد عساوى110620136
وائل العشرى احمد12
آهرباءوسام محمد ابراهيم سليمان130707156

شعبةاسمم

اغسطسيوليو

المشارآون

آود
سبتمبر

آود

أعضاء اللجنة

محمد السيد عبداهللا مطر
لجنة إعداد الكادر

وسام محمد ابراهيم سليمانالمقرر
القاعة ب ‐ السبت 2:00  /  4:00 ‐ رمضان 1:00 / 2:00



3631
الرئيس

18152229512192629162330شعبةاسمم

ابوالمجد عبدالخالق ابوالمجد1
ميكانيكااحمد بهاء تادين السيد رمضان20561346
آهرباءاحمد عبدالعزيز الغريب مجاهد37151608
آهرباءاحمد على محمد حموده40754262

51021115
احمد عماد الدين محمد ابراهيم

بترولهنداوى
ميكانيكاأحمد طلعت سيد احمد الشال6545664
آهرباءحسام الدين احمد حسن الطيرى77095108
آهرباءحنان مجدي مصطفي الليثي80272139
عمارةحنان محمد جوده عبدالحميد90467230

آيمياءخالد على محمد على100998508
مدنىعالء محمود سيد حسين احمد110224936
مدنىعمر محمد ابوبكر عبدالجليل120023250
ميكانيكاغادة عماد فكري130679765
آهرباءمحمد احمد ثروت حافظ امين140713587
مدنىمحمد احمد حسن امين150188231
ميكانيكامحمد احمد على محمد الزاهد160646151
مدنىمحمد ثروت محمد حسن سليمان170222149
آهرباءمحمد حسنى ابراهيم احمد180848836
مدنىمحمد مجدى الحسينى الدسوقى190158030
محمد عبدالعاطى محمد20

210558456
مصطفى عبدالمقصود 
ميكانيكاالدمرداش عبدالحافظ

آهرباءابراهيم الديب227021006
عمارةهايداى حسام حامد محمود230472422

شعبةاسمم
بترولابوزيد11041316
آهرباءاحمد فهمى توآل عجور27182501
آهرباءشريف هانئ صالح محمد37100104
مدنىعصام جابر ابراهيم ابراهيم40175208
مدنىمحمد حامد عطيه عبدالصمد50123946
مدنىعبدالجليل60011938
آهرباءوسام محمد ابراهيم سليمان70707156
بترولوليد السيد عبدالصادق شعالن81018109

سبتمبر اغسطسيوليو

آود

محمد مجدى الحسينى الدسوقى

المشارآون

آود

لجنة الشباب

المقرر
لقاعة المستديرة ‐ الثالثاء 7:00  /  9:00 ‐ رمضان 4:00 / 5:00

أعضاء اللجنة



3739
الرئيس

يونيو
2961320273101724317142128شعبةاسمم

ميكانيكاابراهيم سعد عبدربه احمد10620530
مدنىاحمد سامى محمد متولى عمر الو20277205
ميكانيكااحمد سعيد حمزة30574121
آهرباءاحمد صالح الدين احمد عكاشه40815223
آهرباءاسامة بسيط ابراهيم بدروس50763321
آهرباءاشرف ابراهيم المصيلحى شادى60884827
ميكانيكاانتصار احمد عباس احمد70517033
آهرباءبهاء بديع ديمترى80272117
عمارةحسن محمود علي مخلص90381404

ميكانيكاحمدى محمد احمد المصرى100642614
آهرباءحنان محمد عبدالحميد صادق110868613
آيمياءخالد عبدالرحمن رشدى العطار120931804
آهرباءحلمى شحاته137161603
آهرباءاحمد140864715
عالء الدين محمد سليم15
ميكانيكاغادة عماد فكري160679765
ميكانيكاطارق محمد عزت النبراوى170526709
ميكانيكافايق جرجس فايق180606711
مدنىمحمد السيد محمد السيد190243618
عمارةمحمد حافظ عطية االشقر200473505
آهرباءمحمد سعد عبد ربه احمد210878174
آيمياءمحمد عادل محمد احمد220926910
ميكانيكامحمد فاروق عبدالحق التحفة230516961
محمد مصطفى محمد240536523
آهرباءمنال صالح الدين على المال250854131
عمارةنهى احمد محمد عبدالعال260391021

شعبةاسمم
مدنىالحلواني10134424
آهرباءعبدالرازق20882053
بترولعبدالرازق31051111
آهرباءاحمد على محمد حموده40754262
آهرباءاشرف محمد عامر احمد50717574
آيمياءمخيمر60911902
مدنىطلعت هاشم عبدالجيد صالح70014004
مدنىمحمد السيد عبداهللا مطر90246509

مدنىمحمد رمضان حسن محمد100291528
ميكانيكامحمد مصطفى محمد منصور110536523
مدنىمصطفي رمضان احمد فهمي120231923
ميكانيكاحجازى130650010

سبتمبر اغسطسيوليو
آود

آود

أعضاء اللجنة

المشارآون

معتذر عن االستمرار

طارق محمد عزت النبراوى
الفساد الحقائق ومطاردة تقصى لجنة

عبد العزيز محمد عبد العزيز احمدالمقرر
القاعة ا ‐ االحد 5:00  /  7:00 ‐ رمضان 3:00 / 4:00



389
الرئيس

5:00 9:00 ‐ رمضان 4:00 / االحد 7:00  /  القاعة ب ‐
يونيو

2961320273101724317142128شعبةاسمم

آهرباءالسيد محمد حسينى احمد10873957
بترولامين محمد امين عبداللطيف2104883
آهرباءايهاب زآريا محمود الخضرى30855953
مدنىعمرو احمد محمد وصفى40053302
مدنىفاروق علي المليجي احمد50086301
آهرباءفائقة محمد عطيه طلبه67022102
عمارةمحمد محمد احمد حسنين70467409
بترولميخائيل اميا نجيب قسطنطين80272113

شعبةاسمم
عمارةحمزه احمد حسن سليم المناديلى10373506

سبتمبر اغسطس أعضاء اللجنة

المشارآون

آود
يوليو

آود

فاروق علي المليجي احمد
التظلمات والشكاوى لجنة

المقرر



#12
الرئيس

يونيو
2961320273101724317142128شعبةاسمم

آهرباءاحمد محمد الغمري محمد10822619

20567206
عبد الرحمن مصطفى عبد 

ميكانيكاالرحمن
مدنىسليمان30157425
ميكانيكاعالء الدين محمد بسيونى40551106
ميكانيكاعلي اسماعيل علي احمد50567255
آهرباءماجد حامد محمد حامد60890409
آهرباءمحسن حنفى محمد70833616
محمد محمود طه802721
ميكانيكاابراهيم جاويش90553006

غزل ونسيجمحمود عبدالعال محمود محمد101187505
آهرباءمصطفى خليل ابراهيم السيد110825167
وفاء محمد مصطفى12

شعبةاسمم

اغسطسيوليو

المشارآون

آود
سبتمبر

آود

أعضاء اللجنة

عبد الرحمن مصطفى عبد الرحمن
جنة تطوير أسلوب تقديم الخدمات للمهندس وأسر

القاعة ج ‐ االحد 7:00  /  9:00 ‐ رمضان 4:00 / 5:00
ماجد حامد محمد حامدالمقرر



4024
الرئيس

يونيو
285121926291623306132027شعبةاسمم

ميكانيكااحمد زين سليمان10582954

20792733
احمد عبد الرحيم محمد صبرى

آهرباءمحمد
آهرباءاحمد على عبدالسالم30810236
آهرباءاحمد محمد الغمرى40822619
اسامة القصاص5

60071536
ايمان جابر خلف محمود 

مدنىاسماعيل
آهرباءايهاب يسرى حسن السيد70850284
مدنىباسم ربيع الطنوبى80272124
حازم عبدالمنعم يس9

آهرباءحسن احمد مبروك جندي100720013
آهرباءحنان محمد عبدالحميد صادق110868613
آهرباءالموجى120888532
دينا فكرى13
ميكانيكاسيد احمد محمد عابد140583054
ميكانيكاعرفه حنفى محمد مصطفى150669556
مدنىعالء عوض احمد حسن160031719
آيمياءد. على محمود نصر الدين170914306
مدنىمحمد احمد محمد الدقاق180080212
آيمياءمحمد عادل محمد احمد19
آيمياءمصطفى محسن20
عمارةمى محمود احمد ابراهيم عبداهللا210407420
آهرباءهانئ على على ناصف220852403
آيمياءهيام حسانين عبد المنعم نعيم230976504
آهرباءوسام زميل زآى240762546

شعبةاسمم

اغسطسيوليو

المشارآون

آود
سبتمبر

آود

أعضاء اللجنة

هيام حسانين عبد المنعم نعيم
تطوير النوادى والمقرات لجنة

عالء عوض احمد حسنالمقرر
القاعة ب ‐ السبت 6:00  /  8:00 ‐ رمضان 3:00 / 4:00



4118
الرئيس

يونيو
285121926291623306132027شعبةاسمم

مدنىاحمد رجب احمد خليل10254924
آهرباءاحمد محمد الغمرى20822619
ميكانيكااسالم رضا محمود حشيش30583663
مدنىاشرف محمد صبرى محمد40011212
آهرباءايهاب زآريا محمود الخضرى50855953

60888532
خالد الحسينى محمد عبد العزيز

آهرباءالموجى
مدنىسيد نوبى تهامى عيد70272140
ميكانيكاعلى شاذلى على احمد80272119
ميكانيكافايق جرجس فايق90606711

غزل ونسيجمحمد السيد احمد على101165009
مدنىد. محمد عبدالغنى عبدالمطلب110092119
مدنىمحمد على محمد بريش120088643
ميكانيكاممدوح ابراهيم مرسى130649840
آهرباءمحمد محمود جاد السيد النمر140832411
مدنىمحمود صفوت عثمان جاد150216132
ميكانيكاممدوج ابراهيم مرسى160649840
ميكانيكاميشيل وليم شحاتة قلينى170538909
بترولوليد السيد عبدالصادق شعالن181018109

شعبةاسمم

اغسطسيوليو
آود

سبتمبر

آود

أعضاء اللجنة

المشارآون

محمد محمود جاد السيد النمر
بالخارج المهندسين المصريين لجنة

المقرر
القاعة ا ‐ السبت 12:00  /  2:00 ‐ رمضان 12:00 / 1:00



4219

يونيو
307142128411182518152229شعبةاسمم

مدنىاحمد آمال امين محمد10204049
آيمياءاآرام سعيد حسن عبد الغنى20983806
بترولعبدالغنى31096410
حسن عادل زآى عبدالحليم4
د. خالد زاهر باهر عبداهللا5
آيمياءزينب احمد فهيم60969103
آيمياءسها نبيل المشد70988105
آيمياءد. شكيناز طه الشلتاوى802721
آهرباءطارق محمد رضا احمد90760715

آيمياءعبد الجليل محمد احمد100952101
ميكانيكاد. على محمد عبدالرحمن الذهبى11
مدنىعمرو احمد وصفى12
آهرباءعمرو نبيل محمد130882668
آيمياءعزب140960804
آيمياءمرفت احمد ابراهيم على150962303
ميكانيكاهشام محمد السيد ابراهيم160612529
آيمياءهويدا جمال احمد حسن170939607
آيمياءهيام حسانين عبدالمنعم180976504
آهرباءوليد محمد حمزة مرعي190887431

شعبةاسمم آود

أعضاء اللجنة

المشارآون

المهنية والسالمة والصحة البيئة لجنة

هيام حسانين عبدالمنعم  المقرر
عبد الجليل محمد احمدالرئيس

يوليو
آود

القاعة ج ‐ االثنين 5:00  /  7:00 ‐ رمضان 3:00 / 4:00
سبتمبراغسطس



439

يونيو
شعبةاسمم

آهرباءخالد محمد بدرالدين عامر10812020
آهرباءخالد على عبدالمولى20897121
ميكانيكاسامى فهمى مصطفى ترك30096510
ميكانيكاصبرى السيد عبدالهادى دياب40610210
طاهر فؤاد5
ميكانيكاعبد الرحمن مصطفى عبد الرحمن60567206
ماجد المصرى7
مدنيد.محسن االمير القاضي80272106
ميكانيكامصطفى حسن الجمال9058234

شعبةاسمم

اغسطسيوليو
آود

آود

سبتمبر

ماجد المصرىالرئيس

أعضاء اللجنة

المشارآون

لجنة تعديل القوانين الخدمية فى ظل الدستور الجديد

عبد الرحمن مصطفى عبد الرحمن المقرر
القاعة   ‐         0:00  /  0:00 ‐ رمضان 0:00 / 0:00



449

يونيو
شعبةاسمم

عمارةابراهيم زآريا فيصل ابو عريضة1
احمد الرشيدى2
عمارةايمان سعيد اسماعيل على30410309
عمارةد.حكيم يوسف العفيفي40363502

د.حماد عبداهللا حمادالسيد احمد51184501
غزل

ونسيج
درية الفقى6
سعود نجال7
مدنىسهنود محمد ابراهيم80272102
مدنىعباس محمود عباس90202303

عليوة ابراهيم شلبى10
فاطمة سيد حسنين11
نادر ابو سيف12

شعبةاسمم

سبتمبر
آود

لجنة حلم مستشفى المهندسين
ماجد المصرىالرئيس
عبد الرحمن مصطفى عبد الرحمنالمقرر

القاعة   ‐         0:00  /  0:00 ‐ رمضان 0:00 / 0:00

آود
المشارآون

اغسطسيوليوأعضاء اللجنة



10111212345678الساعة
السبت
االحد
االثنين
الثالثاء
االربعاء
الخميس
الجمعة

1212345678الساعة
السبت
االحد
االثنين
الثالثاء
االربعاء
الخميس
الجمعة

1212345678الساعة
السبت
االحد
االثنين
الثالثاء
االربعاء
الخميس
الجمعة

1212345678الساعة
السبت
االحد
االثنين
الثالثاء
االربعاء
الخميس
الجمعة

فترة اجتماع اللجنة تختصر من ساعتين لساعة واحدة
مواعيد انعقاد لجان يوم السبت تتغير آالتالى:

الموعد االول يظل آما هو ليبدأ فى الثانية عشرة ظهرا
الموعد الثانى يتغير من الثانية ظهرا الى الواحدة

الموعد الثالث يتغير من الرابعة الى الثانية
الموعد الرابع يتغير من السادسة الى الثالثة

مواعيد انعقاد لجان باقى االيام تتغير آالتالى:
الموعد االول يتغير من الخامسة الى الثالثة والنصف
الموعد الثانى يتغير من السابعة الى الرابعة والنصف

لجنة النقابة االليكترونيةلجنة تقصى الحقائق 
لجنة الموارد المائية 

آل عام وانتم بخير

قاعة أ
لجنة التوظيف وزيادة لجنة تطوير قانون النقابةلجنة الرعاية الصحيةلجنة المهندسين

مواعيد رمضان

لجنة البيئة
لجنة القيد والمعادالت

لجنة تطوير النوادى 
لجنة التظلمات والشكاوىلجنة فض المنازعات 

 اللجنة المالية
لجنة انشاءات مبنى لجنة المكتبات

عطلة

الجبانة التعاونية للنقابة لجنة حلف اليمين

عطلة

قاعة ج
لجنة شئون العاملينالهيئة التأديبية للنقابةلجنة شئون المهندسات

تطوير الخدمات للمهندس لجنة المعارض

لجنة ممارسة المهنةلجنة إنشاءات مشاريع 

عطلة

قاعة ب
المشروعات اإلنشائية لجنة إعداد الكادرلجنة االبتكارات والبحوث

لجنة شئون التعليم لجنة المشروعات 

عطلة

المهندسين االستشاريين والمكاتب االستشاريةلجنة التدريب

القاعة المستديرة
الهندسيةاللجنة العلميةلجنة الرحالت والمصايفواإلعالم لجنة المعاشات واإلعانات

الشباب االجتماعيةلجنة الطاقة
لجنة الشبابواالستثمار

لجنة المشروعات القوميةاالستراتيجى والمتابعة


