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 مرشحو/ ات ائتالف “النقابة تنتفض” لهيئة المندوبين
الفرع األول: فرع المهندسين المدنيين اإلستشاريين

الفئة ب
كارال الياس مطر 

خالد ماهر السعودي 
مريم طالل نمور 
اميمه اكرم جابر 

رباح يحيا الحلبي 
رهيف سامي الجدوع 

عبد اهلل محمد قصاص 
نوره نزيه ابو غوش 

جاد شوقي جمال 
محمد خالد العيالني 

ريان نبيل المهتار 
رامي محمد صبحي شيبان 

عالء غسان غانم
عالء فارس عبد الولي

الفئة د
الياس فؤاد بجاني  

عاطف اسعد ميري 
البير انطوان الحاج 

يوسف سليم ابو كرم 
وليد وليم حداد 

فادي عادل فخر الدين 
اسامه خالد حوحو 

راشد جان سركيس 
زياد رضا البزري 

كميل حنا هاشم 
فؤاد عمر نصار 

فريد شكيب صابر 
نهاد حسين دبوس 

هشام محمد طربين 
رالف نايف الجرماني 

هيفاء فايز ابو عباس  فرحات 
فادي امين سعد 

ربيع سعيد ساطي 
حسن محمود دهيني 

علي احمد سعد 
امل امين يحيى كليب 

وسيم هزاع اسماعيل 
دونالد بهزاد الشوباصي 

برنار ابراهيم جريس 
منال محمد فتح اهلل عساف 

كوزيت طوني جبره 
وليد سليم تماري 

زياد توفيق العياش 
قاسم كمال رمال 

علي مصطفى الربيع 
نبيل جوزف بجاني

الفئة  ج
مخايل الياس قازان  

ظافر عفيف سليمان 
فايز انطوان رزق اهلل 

 كريم فيليب ميريم جورج الفراد 
عيد الصباغ



 مرشحو/ ات ائتالف “النقابة تنتفض” لهيئة المندوبين
الفرع الثاني: فرع المهندسين المعماريين اإلستشاريين

الفئة ب
امية ضياء مالعب  

عبير علي أحمد سقسوق المعروف ساسو 
مصطفى عفيف حجازي 

الين كمال فليحان 
خالد محمد حمود 
غاييل بشاره ثابت 

روالن جرجس الراعي 
باسم مخايل ابي سعد 
زكريا محمد علي ناجي 

عامر نبيل المهتار 
مازن ريشار المر 

علي لبنان سلوم 
سهاد مصطفى عفاره 
سهى سهيل منيمنه 

نور مهدي التقي 
عماد عفيف عامر 

محمد زياد االشقر 
محمد رامز الحاج احمد 

الفئة د
نديم واكيم ابو جوده 

ماري تراز يوسف مرهج - سيف 
اكرم سمير شبو 

ساسين يوسف شربل 
ناهده محمد خليل 

مسعود جريس حبشي 
هاشم محمد يونس 

طارق يوسف مطر 
زينه سمير الريس 

طارق رضى مزرعاني 
نقوال فيليب ابي جريش 

ريما علي نور الدين حجازي 
كميل ريمون شماس 

عماد جواد بعاصيري 
عبير وهيب الشعار 

يسار كمال العنداري 
فانيسا خليل دموس 

هاله نزار يونس 
راني فايق الرجي 

ميشال راضي غصين 
ربيع جان خليفي 

شربل ناهي ابو جوده 

الفئة  ج
حسام جورج جمعه   

مايا ريمون مسلم 
براء سعد الدين الحريري 

وائل كمال سعيد
ماجد منير الحكيم 



 مرشحو/ ات ائتالف “النقابة تنتفض” لهيئة المندوبين
الفرع الثالث: فرع مهندسي الكهرباء اإلستشاريين

الفئة ب
عيسى علي جمال الدين  

رائد اكرم بو حمدان 
ايمن زهير عاصي 

رواد فايز علبي 
طوني يوسف االسمر 

ماريو جميل الغندور االشقر 
احمد محمد وليد العاصي 

سابين سالم سماحه 
ريتا شربل متري 

سماح اسعد سرحال 

الفئة د
غسان زينون زينون 

احمد طارق سيد خليل بساط 
علي محمد ذياب 
حسين راشد رضا 

فادي حسين غريب 
صالح الدين خليل ديماسي 

سالم حسين بوصي 
جوزيف انطوان كحاله 

علي سليمان حاج دياب 
ماري تامر قصابلي 

وسام فؤاد يعقوب 
محمد حفظي مصطفى كمال مجذوب 

هيسم محمد زين الدين 
سليمان داود الخراط 
عبد النور داود صليبا 
بالل محمد شعبان 

ابراهيم حسن حجازي 
محمد امين جفال 
حسن محمد حمد

غيدا مصطفى يمن 

الفئة  ج
سلمان صبحي الدبيسي    

روني ضاهر الجميل 
الفيرا صالح الحجيري 

بول بيار نجار 
فراس فيصل وزنه 



 مرشحو/ ات ائتالف “النقابة تنتفض” لهيئة المندوبين
الفرع الرابع: فرع مهندسي الميكانيك اإلستشاريين

الفئة ب
اميليو طوني مطر 

رامي فؤاد حنا 
محمد عبد الناصر بكري كسباه 

جواد يوسف كمال 
لوران اميل يونس 

اسيل محمد علي الجردلي 
محمد كمال شمس الدين 

الفئة د
سهى محمد مسقاوي 

محمد عبد الكريم جمال الدين 
بسام عبد اللطيف صفدية 

محمد سعيد شحاده 
ديب علي منذر 

يوسف مجيد عبد اهلل غنطوس 
رانيه فؤاد حنا 

محمد عبد الحليم شهاب  الفئة  ج
طارق كميل الجمل    

مارك ايلي اليشوعي 
انطوان باسم بيطار 



 مرشحو/ ات ائتالف “النقابة تنتفض” لهيئة المندوبين
 الفرع الخامس: فرع المهندسين المتعهدين وأصحاب

 المصالح والشركات والمؤسسات الصناعية والتجارية
 والمالية وين العاملين لديهم ولدى كافة المتعهدين

والشركات والمؤسسات الخاصة

الفئة ب
ريان احمد الزعتري 
ايهاب فواد دوغان 

روزي ايلي سميا 
اواديس قره بت كرشجيان 

فوزي جورج الكسرواني 
زاهي محمد ضاهر 

الرا الياس نعمه 
يارا زياد نمور 

جوزيف شارل بستاني 
رامي غازي بو شقره 

شاهر حسين حمدان 
طارق سمير بكداش 

سامي جواد دياب 
سامر حسين الحلبي 

مروه سميح جمال 
محمد نور حسين عيسى 

ايه وليد رافع 
حمد محمد زعيتر 

سماح حسين مصطفى 
عبد الرحمن علي جباره 
حسان علي محي الدين 

رشاد محمد زويهد 

الفئة د
نضال جرجس الشرتوني  
جرجس مسعود شعيب 

احمد محمد ضاهر 
شارل ريمون فاخوري 

مرهج جوزيف شما 
وليد سالم شمس الدين 

حسان احمد كزما 
بيير انطوان خليفة 

جميل نعيم الشيخ حسين 
صالح جورج القاموع 

فادي دياب ناصر دين 
عمار حسين حوحو 
هشام محمد رباح 

جورج وديع ضو 
ربيع كامل حسن 

فادي عصام ابو جمره 
احمد محمود امامه 
باسل محمد الزغير 

الفئة  ج
محمد حسين الجباوي 

ربيع فارس لبكي 
زياد ابراهيم عمار 

محمد مصطفى ارقه دان 
دايزي حبيب بو جوده 

عماد جورج ملكي 
جورج غازه عيسى 

دعاس يوسف خليل 
سعاد احمد مختار وهبي 

حسين محمد ترحيني 
رشاد جوزف سماحه 

حسن علي جمال الدين



 مرشحو/ ات ائتالف “النقابة تنتفض” لهيئة المندوبين
 الفرع السادس: فرع المهندسين الموظفين

 والمتعاقدين في الدولة والبلدات والمصالح المستقلة
والمؤسسات العامة

الفئة ب
جالل رشيد زويهد 

ايه رشيد القادري 
نغم سليم المعوش 

الفئة د
محمود درويش حيدر 

جرجس جرمانوس عون 
رانيه زهير عبد الصمد 

هادي صبحي المسلماني
ماي احمد مزهر 

منى يوسف البيطار 
هانيه هاني الزعتري 

الفئة  ج
جورج سامي رعد 



 مرشحو/ ات ائتالف “النقابة تنتفض” لهيئة المندوبين
 الفرع السابع: فرع المهندسين الزراعيين وذوي

اإلختصاصات المختلفة

الفئة ب
جورجيو جوزف كالس 

ميشال توفيق ابي خليل 
رمزي سمير المالطي 

علي حسين الرفاعي 
غسان جرجس خليل 

حسين حسن الديراني 
بشير نبيل االعور 

ابراهيم علي العيط 

الفئة د
شوكات يوسف بركات 

عفت رشيد ادريس 
لما مدحت عسيران 

كميل انطوان ابي عتمي 
عقل علم العلم 

سالمه محمد سهيل نعماني 
زينه فهد شلق 

رنا محمد الهندي 

الفئة  ج
جورج انطوان غاريوس  

مريانا مصطفى يزبك 
ربى بشاره بو عز 

فائق توفيق زيدان 
عالء صالح شاذبك 


