
 
  

   

 
 قسم التطوير والجودة

 رمز النموذج  صفحة  تاريخ اإلصدار  رقم المراجعة  رقم اإلصدار 

1 1 11/2018 8/1 FRM-GS-02-02 

 

 2022/ 03/ 20تاري    خ:  2022/28/ 23محضر اجتماع مجلس النقابة رقم  1246

 ـــــــــــــــــــــــ جملس الشعبة املدنية

الكتاااا الااوارد   ( بخصوص  92اطلع المجلس على توصية مجلس الشعبة المدنية رقم )   •

بخصوص دعم دورات لعقدها  2022-3-14( تاريخ 2022-ك-10من فرع الكرك رقم )

 : وقرر 2022-2-20في الفرع بتاريخ 

 ( ساعة لكل دورة و دورة واحدة شهريا و بالتنسيق مع مركز التدريب15الدورات )املوافقة على عقد 
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 ـــــــــــــــــــــــ جلنة املهندسني الشباب

مشاااركة   ( بخصااوص  23اطلع المجلس على توصااية لجنااة الميندسااين الشااباا رقاام )   •

، فااي  2022  - 3 - 19اللجنة ضمن حفااأ اداا اليمااين القااانوني يااوم الساابت الموافاا  

 : فرع مأدبا .,وقرر

 املوافقة
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 املتفرقات  ـــــــــــــــــــــــ

بخصوص طلبات االنتساا الجدياادة المقدمااة   الشعبة المدنيةاطلع المجلس على توصية مجلس   •

 للشعبة حسا الكشف التالي وقرر:

 التالية:حسب الكشوفات  الشعبة املدنيةاملوافقة على قبول تسجيلهم اعضاء يف 
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بخصااوص طلبااات االنتساااا الجدياادة   الشااعبة الميكانيكيااةاطلع المجلس علااى توصااية مجلااس   •

 المقدمة للشعبة حسا الكشف التالي وقرر:

 حسب الكشوفات التالية: الشعبة امليكانيكيةاملوافقة على قبول تسجيلهم اعضاء يف 
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بخصااوص طلبااات االنتساااا الجدياادة   الشااعبة الكيرباةيااةاطلع المجلااس علااى توصااية مجلااس   •

 المقدمة للشعبة حسا الكشف التالي وقرر:

 حسب الكشوفات التالية: الشعبة الكهربائيةاملوافقة على قبول تسجيلهم اعضاء يف 
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بخصوص الموافقااة  علااى طلبااات االنتساااا اطلع المجلس على توصية مجلس الشعبة المدنية   •

 المقدمة من )الميندسي العرا(

/ اليندساة   2022معاذ محمد احمد الغرابلي / فلسطيني الجنساية  / جامعاة الطفيلاة التقنياة /   .1

 االنشاةية/ تسجيله على سجالت الميندسين العرا.

/ اليندساة   2021محمد المنصاف محماد المنيااو  / تونساي الجنساية  / الجامعاة االردنياة /   .2

 االنشاةية/ تسجيله على سجالت الميندسين العرا.

 وقرر املوافقة .

 

بخصوص الموافقة على طلبات االنتساا   الكيرباةية  الشعبةعلى توصية مجلس  مجلس  الاطلع   •

 التالية : 

لاللكتيونيية / ريي  / قسي  للند ةية  2020غاليه نبيل عوده حبايبه / جامعة شييييد  / ريياانييا /  -1

 للند ةة للابية للحيوية.

/ قسيي  للند ةيية  2018رسيي ه سحسيييم مح يي  حسيييم / عييييو جامعيية لرييو/ب  / لالمييا ل  /  -2

 لاللكتيونية / ري  هد ةة لالسصاال .

عديي  ميياهي يوةييق للبيقيياو  / عييييو جامعيية سالييو نيييا  ةييتيي/ شيييكاغو / للواليييا  لل تحيي    -3

  ةة  لاللكتيونية./ قس  للند2006لالمييكية / 

قس  للند ةية   2022ح زه نصي  عال  للاي او  / ردسايد  للجدسية / عييو جامعة ريالدلييا /  -4

 للكنيرائية / سسجيده عدى ةجال  لل ند ةيم للعيب.

 / قس  هد ةة للقوى2022عاص  ة يي عب للكيي  صولن / جامعة للبدقاء للتابيقة /   -5

 وقرراملوافقة
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اطلع المجلس على توصية مجلس الشعبة المدنية بخصوص الموافقااة  علااى طلبااات االنتساااا  •

   -المقدمة من )خريجي جامعات عربية و اجنبية (:

/ اليندساة   2021جامشاورو  /    -عنان جياد بدر عقاأ / جامعاة مياران لليندساة والتكنولوجياا   -1

 االنشاةية .

 / اليندسة االنشاةية.. 2021جيرنا االمريكية / عمر هاشم صالح الغصاونه  / جامعة  -2

 وقرر املوافقة.
 

 
 


