
 
  

   

 
 قسم التطوير والجودة

 رمز النموذج  صفحة  تاريخ اإلصدار  المراجعة رقم  رقم اإلصدار 

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

 

 2023/ 02/ 19تاري    خ:  29/ 2023/ 15محضر اجتماع مجلس النقابة رقم  853

بخصوص طلبات االنتساب الجديدة   الشعبة المدنيةتوصية مجلس  علىاطلع المجلس  •

 المقدمة للشعبة حسب الكشف التالي وقرر: 

 التالية:حسب الكشوفات  الشعبة املدنيةاملوافقة على قبول تسجيلهم يف 
  



 
  

   

 
 قسم التطوير والجودة

 رمز النموذج  صفحة  تاريخ اإلصدار  المراجعة رقم  رقم اإلصدار 

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

 

 2023/ 02/ 19تاري    خ:  29/ 2023/ 15محضر اجتماع مجلس النقابة رقم  854

المجلس   • مجلس    علىاطلع  المعماريةتوصية  االنتساب    الشعبة  طلبات  بخصوص 

 الجديدة المقدمة للشعبة حسب الكشف التالي وقرر:

 حسب الكشوفات التالية: الشعبة املعماريةاملوافقة على قبول تسجيلهم يف 
  



 
  

   

 
 قسم التطوير والجودة

 رمز النموذج  صفحة  تاريخ اإلصدار  المراجعة رقم  رقم اإلصدار 

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

 

 2023/ 02/ 19تاري    خ:  29/ 2023/ 15محضر اجتماع مجلس النقابة رقم  855

المجلس   • مجلس    علىاطلع  الميكانيكيةتوصية  االنتساب    الشعبة  طلبات  بخصوص 

 الجديدة المقدمة للشعبة حسب الكشف التالي وقرر:

 حسب الكشوفات التالية: الشعبة امليكانيكيةاملوافقة على قبول تسجيلهم يف 
  



 
  

   

 
 قسم التطوير والجودة

 رمز النموذج  صفحة  تاريخ اإلصدار  المراجعة رقم  رقم اإلصدار 

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

 

 2023/ 02/ 19تاري    خ:  29/ 2023/ 15محضر اجتماع مجلس النقابة رقم  856

 
 

 



 
  

   

 
 قسم التطوير والجودة

 رمز النموذج  صفحة  تاريخ اإلصدار  المراجعة رقم  رقم اإلصدار 

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

 

 2023/ 02/ 19تاري    خ:  29/ 2023/ 15محضر اجتماع مجلس النقابة رقم  857

بخصوص طلبات االنتساب الجديدة   الشعبة الكيماويةتوصية مجلس    علىاطلع المجلس   •

 المقدمة للشعبة حسب الكشف التالي وقرر: 

 حسب الكشوفات التالية: الشعبة الكيماويةاملوافقة على قبول تسجيلهم يف 

 
  



 
  

   

 
 قسم التطوير والجودة

 رمز النموذج  صفحة  تاريخ اإلصدار  المراجعة رقم  رقم اإلصدار 

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

 

 2023/ 02/ 19تاري    خ:  29/ 2023/ 15محضر اجتماع مجلس النقابة رقم  858

على طلبات     بخصوص الموافقةشعبة الميكانيك  اطلع المجلس على توصية مجلس   •

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

/ هندسة الميكانيك /     1992وليد محمد عبد الرحيم عموري / جامعة مانويل ل قازون   /   -1

 ميكانيك عام . 
/ هندسة الميكانيك / ميكانيك    2020وسام ناصر محمد دار علي / جامعة سيزنت استيفان /   -2

 ام . ع
هندسة الحراريات/  /    2022عبد اللطيف اسامه عبد اللطيف ماضي / جامعة قسنطينه /   -3

 . هندسة الطاقة المتجددة

 وقرر املوافقة .
 
 


