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 الجديدة المقدمة للشعبة حسب الكشف التالي وقرر:
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بخصوص طلبات االنتساب    الميكانيكيةالشعبة  اطلع المجلس على توصية مجلس   •

 الجديدة المقدمة للشعبة حسب الكشف التالي وقرر:
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المجلس على توصية مجلس   • االنتساب    الكهربائيةالشعبة  اطلع  بخصوص طلبات 

 الجديدة المقدمة للشعبة حسب الكشف التالي وقرر:

 حسب الكشوفات التالية: جملس الشعبة الكهربائيةاملوافقة على قبول تسجيلهم اعضاء يف 
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مجلس   • توصية  على  المجلس  االنتساب    الكيماويةالشعبة  اطلع  طلبات  بخصوص 

 الجديدة المقدمة للشعبة حسب الكشف التالي وقرر:
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اطلع المجلس على توصية مجلس الشعبة المدنية بخصوص الموافقة  على طلبات   •

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

م هندسممة    2022نزار معتصممم محمد النصمميرات م جامعة الشممرى االدنى  م  -1

 انشاءات المباني .

م هندسمممة   2022محمد سممممير محمد الحصمممان م جامعة قبرص الدولي   م  -2

 انشاءات المباني .

م هندسممة    2021عبدهللا موسممى محمود عيسممى م جامعة الشممرى االدنى  م  -3

 انشاءات المباني .

م هندسمممة   2021باسمممب نبي  سمممليم عويس م جامعة ف ديمير الحكومي   م  -4

 انشاءات المباني .

م هندسممة    2022محمود موسممى محمود عيسممى م جامعة الشممرى االدنى  م  -5

 المباني .  انشاءات

م هندسممة انشمماءات    2019اسممام  خليب ذياب السممواعير م جامعة بيت   م  -6

 المباني .

م   2015يوسممممف ابراهيم محمد ابودقر م جامعة االسممممترالي  في الكويت  م  -7

 هندسة التصميم االنشائي للمباني.

 وقرر املوافقة .
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الموافقة  على طلبات  اطلع المجلس على توصية مجلس الشعبة المدنية بخصوص   •

 االنتساب المقدمة من )المهندسي العرب( 

م    2020باسمب محمد سمعيد ابوجبران م فلسمطيني الجنسمية  م جامعة جر  م  -1

 هندسة التصميم االنشائي للمبانيم تسجيل  على سج ت المهندسين العرب.

م هندسمممة    2022حسمممام ايمن بدر  م سمممور  الجنسمممية  م جامعة البترا م  -2

 االنشائي للمبانيم تسجيل  على سج ت المهندسين العرب.التصميم  

 وقرر املوافقة .
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على   • الموافقة  بخصوص  المكيانيكية  الشعبة  مجلس  توصية  على  المجلس  اطلع 

    -طلبات االنتساب المقدمة من )خريجي جامعات أجنبية (:

م    2012لؤ  غالب عبدالفتاح ايوب م جامعة مهران للهندسة والتكنولوجيا م   -1

 هندسة الميكانيك م ميكانيك عام . 
م هندسة   2022حر المتوسط م  باسب طارى محمود الصالح م جامعة شرى الب -2

 الميكانيكم ميكانيك عام. 
م هندسة    2021يوسف وليد فتحي ابو سماح مجامعة شرى البحر المتوسط م  -3

 الميكانيكم ميكانيك عام. 
م    2022فاد  وائب سليمان عيسوه م جامعة ماردوفيا الحكومية للبحوث م   -4

 هندسة االالت. 
 وقرر املوافقة .

 

 
 


