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الكتاب الوارد من   ( بخصوص  87اطلع المجلس على توصية مجلس الشعبة الميكانيكية رقم )   •

سدداعة  15بواقددع   AutoCAD advanced ,AutoCAD فرع جرش بشان عقددد دورة

 : وقرر تدريبية لكل دورة

 املوافقة وتأمني املدرب حسب االصول
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 املتفرقات  ـــــــــــــــــــــــ

بخصوص طلبات االنتساب الجديدددة المقدمددة   الشعبة المدنيةاطلع المجلس على توصية مجلس   •

 للشعبة حسب الكشف التالي وقرر:

 حسب الكشوفات التالية: الشعبة املدنيةاملوافقة على قبول تسجيلهم اعضاء يف 
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بخصددوص طلبددات االنتسدداب الجديدددة  الشددعبة المعماريددةاطلددع المجلددس علددى توصددية مجلددس  •

 المقدمة للشعبة حسب الكشف التالي وقرر:

 حسب الكشوفات التالية: الشعبة املعماريةاملوافقة على قبول تسجيلهم اعضاء يف 
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بخصددوص طلبددات االنتسدداب الجديدددة   الشددعبة الميكانيكيددةاطلع المجلس علددى توصددية مجلددس   •

 المقدمة للشعبة حسب الكشف التالي وقرر:

 حسب الكشوفات التالية: الشعبة امليكانيكيةاملوافقة على قبول تسجيلهم اعضاء يف 
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طلبات   • على  الموافقة   بخصوص  المدنية  الشعبة  مجلس  توصية  على  المجلس  اطلع 

   -االنتساب المقدمة من )خريجي جامعات عربية و اجنبية (:

 / هندسة االنشائية . 2021محمد صبحي عبدالحميد الصوري / جامعة انونو  /  -1

 انشاءات المباني ./ هندسة  2017يحيى عاطف محمد خلف / جامعة فهد بن سلطان االهلية  /  -2

 / هندسة االنشائية . 1987لمى غالب محمد شهاب الدين / جامعة الكويت  /  -3

 / هندسة االنشائية . 2021نبراس زهر الدين نايف القادري / جامعة يوسي اس اي  /  -4

/ هندسدة  2022بهاء الدين خالد محمد بني عيسى / جامعة مهدران للهندسدة و التكنولوجيدا  /  -5

 االنشائية.

 / هندسة االنشائية . 2013يما حسن صديق اسماعيل / جامعة الشارقة  / ر -6

 / هندسة االنشائية . 2021سمير نبيل عوده حبايبه / جامعة شيفيلد  /  -7

 / هندسة االنشائية . 2020مؤمن منصور عبدهللا عتوم / جامعة المدينة العالمية  /  -8

 / هندسة انشاءات مباني . 2021/   محمد عبدهللا مفلح الشرمان / جامعة جيرنا االمريكية -9

 / هندسة االنشائية . 2022سالم محمود سالم القضاه / جامعة الشرق االدنى  /  -10

 وقرر املوافقة .
 

طلبات   • على  الموافقة   بخصوص  المدنية  الشعبة  مجلس  توصية  على  المجلس  اطلع 

 االنتساب المقدمة من )المهندسي العرب( 

/ الهندسدة   2022فلسطيني الجنسدية  / الجامعدة عمدان االهليدة /  محمد كنعان صابر ياغي /   -1

 االنشائية/ تسجيله على سجالت المهندسين العرب.

/  2019بكر مصطفى هاشم هاشم / عراقي الجنسية  / الجامعة العلدوم التطبيقيدة الخاصدة /   -2

 الهندسة انشائية/ تسجيله على سجالت المهندسين العرب.

/ الهندسددة  2022ي / فلسددطيني الجنسددية  / الجامعددة جددرش / فددادي عصددام علددي عبدددالبار -3

 انشاءات المباني/ تسجيله على سجالت المهندسين العرب.

/ الهندسددة  2019احمددد حسددن احمددد ابددوعمره / فلسددطيني الجنسددية  / الجامعددة جددرش /  -4

 انشاءات المباني/ تسجيله على سجالت المهندسين العرب.

/ الهندسدة انشداءات   2019لجنسية  / الجامعدة اسدراء /  انس فتحي محمد كعبر / فلسطيني ا -5

 المباني/ تسجيله على سجالت المهندسين العرب.

/ الهندسة انشدائية /   2019محمد كمال خليل ابوزيد / فلسطيني الجنسية  / الجامعة اسراء /   -6

 تسجيله على سجالت المهندسين العرب.

 وقرر املوافقة .
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ال • مجلس  توصية  على  المجلس  طلبات  اطلع  على  الموافقة   بخصوص  المعمارية  شعبة 

    -االنتساب المقدمة من )مهندسين عرب (:

/ هندسة   2022براء محمد لؤي يحيى نجار / سوري الجنسية / جامعة الزرقاء /   .1

 العمارة/ تسجيله في سجالت المهندسين العرب .

الزيت  .2 جامعة   / الجنسية  /سوري  كزكز   عبدالرحمن  عبدالرزاق  ونة  عبدالرحمن 

 /هندسة العمارة/ تسجيله في سجالت المهندسين العرب . 2021االردنية / 

 وقرر املوافقة .

 
طلب   • على  الموافقة  بخصوص  المكيانيكية  الشعبة  مجلس  توصية  على  المجلس  اطلع 

/    2020االنتساب المقدم من يزن محمد رشيد النجار  / الجامعة االلمانية االردنية  /  

 الحراريات / هندسة الطاقة . هندسة 

 وقرر املوافقة.
 

 


