
 

 

 
 ةـالسـيرة الذاتي

 
 لمهندسة دنيا عبد اللطيف علم الدينا

دارة لمجلس سيدات أعمال منسق الشؤون الفنية للمؤتمرات في مجلس اإل - عضو مجلس إدارة
 العرب

 
 في دولة اإلمارات العربية المتحدة. 1988مقيمة منذ  –:  لبنانية                            الجنسية 

 
ي ف شارل الرابع عشر  التصاميم الهندسية من جامعة –في الهندسة المدنية  رحاصلة على ماجستي:                    المؤهل الدراسي

متياز إتفوقها بدرجة ل في التصاميم الهندسية فخرية ه منحت دراسة دكتورا ،جمهورية تشيكياب ،براغ
    . 1985 امععلى دفعتها في  مع مرتبة الشرف وكانت األولى

 
 التشيكية. –اإلنجليزية  –الفرنسية  –:  العربية    اللغات

 
 .1988المهندس رضوان أحمد علم الدين منذ عام :  متزوجة من    الحالة االجتماعية

 
 حائزة ، سارة حائزة ماستر هندسة ، داناحائز ماستر أعمال أربعة أوالد بهاء:   األوالد

 . طالب جامعي أعمالوطه هندسة  بكالوريوس     
 

 مهندسون  –ومدير عام مكتب اإلنشاءات والتصاميم الهندسية  مالكة  -    :  المنصب الحالي
 استشاريون في اإلمارات ولبنان.    

 اإلمارات. –ضو في غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي ع -
 .1985لبنان منذ عام  –عضو في نقابة المهندسين  -

 اإلمارات. –عضو في جمعية المهندسين  -

 عضو في مجلس سيدات أعمال أبو ظبي  -

 عضو في مجلس سيدات اعمال اإلمارات -

ولعام  ٢.١٨-٢٠١٤دورتين متتاليتين لعام انتخبت  -العرب عضو في مجلس سيدات اعمال  -
 وهو منصبها الحالي في المجلس. للمؤتمراتالشؤون الفنية  نسقملمنصب  ٢٠٢٢-٢٠١٨

 
سم إطرابلس تحت  –جها المهندس رضوان علم الدين في لبنان ومع ز ا ًخاص ا ًأسست مكتب  -    :         الخبرات

 لتاريخه. 1985مكتب اإلنشاءات والتصاميم الهندسية من عام 
األراضي مغادرتها مند  1988شارية في أبو ظبي من عام ستإلعملت في كبار المكاتب ا -

 سنوات. 10حيث كسبت خبرة  1995اللبنانية لغاية 

 في إمارة أبو ظبي. دسيالهن هاأنشأت مع زوجها فرع لمكتب 1995عام في  -

 في مدينة العين.لمكتبها  أخر ا ًفرع –أنشأت  1999ي عام ف -

 .2004في مدينة المنية شمال لبنان منذ عام  ةالجاهز للخرسانة  4Mixمالكة مصنع  -

 2007لبنان منذ عام -تجارة عقارات وأستثمارات طرابلس  -لدين لألنماء مالكة لشركة علم ا -

 
وعة عدة مشاريع متن على صمم وأشرففئة أولى في لبنان وأبو ظبي وقد  الهندسي يعد تصنيف المكتب

داخل مطار أبو مباني ومدارس، وبنوك، ومصانع، و مساجد، إلى مباني تجارية وسكنية، إلىمن قصور 
، ومباني تابعة للمجمعات البتروكيماوية، ويعد من أبرز عمالئه أدنوك، مساندة، مجلس أبو ظبي ظبي

للتعليم، هيئة الصحة، هيئة األغذية، شركة مطارات أبو ظبي، بنك أبو ظبي الوطني، بنك أبو ظبي 
 المزيد من المشاريع حتى تاريخه.   وما زال يبتكروغيرها، التجاري، بنك الخليج األول 


