
 
  

   

 
 قسم التطوير والجودة

 رمز النموذج  صفحة  تاريخ اإلصدار  رقم المراجعة  رقم اإلصدار 

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

 

 23/10/2022تاري    خ:   29/ 41/2022محضر اجتماع مجلس النقابة رقم  2650

مجلس   • توصية  على  المجلس  المدنيةاطلع  الجديدة   الشعبة  االنتساب  طلبات  بخصوص 

 المقدمة للشعبة حسب الكشف التالي وقرر: 

 حسب الكشوفات التالية: جملس الشعبة املدنيةاملوافقة على قبول تسجيلهم اعضاء يف 
 

  



 
  

   

 
 قسم التطوير والجودة

 رمز النموذج  صفحة  تاريخ اإلصدار  رقم المراجعة  رقم اإلصدار 

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

 

 23/10/2022تاري    خ:   29/ 41/2022محضر اجتماع مجلس النقابة رقم  2651

مجلس   • توصية  على  المجلس  االنتساب    المعماريةالشعبة  اطلع  طلبات  بخصوص 

 الجديدة المقدمة للشعبة حسب الكشف التالي وقرر:

 حسب الكشوفات التالية: جملس الشعبة املعماريةاملوافقة على قبول تسجيلهم اعضاء يف 
 
  



 
  

   

 
 قسم التطوير والجودة

 رمز النموذج  صفحة  تاريخ اإلصدار  رقم المراجعة  رقم اإلصدار 
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بخصوص طلبات االنتساب الجديدة   الشعبة الميكانيكيةاطلع المجلس على توصية مجلس   •

 المقدمة للشعبة حسب الكشف التالي وقرر: 

 حسب الكشوفات التالية: جملس الشعبة امليكانيكيةاملوافقة على قبول تسجيلهم اعضاء يف 
 

  



 
  

   

 
 قسم التطوير والجودة

 رمز النموذج  صفحة  تاريخ اإلصدار  رقم المراجعة  رقم اإلصدار 
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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 
  



 
  

   

 
 قسم التطوير والجودة
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مجلس   • توصية  على  المجلس  االنتساب    الكيماويةالشعبة  اطلع  طلبات  بخصوص 

 الجديدة المقدمة للشعبة حسب الكشف التالي وقرر:

 حسب الكشوفات التالية: جملس الشعبة الكيماويةاملوافقة على قبول تسجيلهم اعضاء يف 
  



 
  

   

 
 قسم التطوير والجودة

 رمز النموذج  صفحة  تاريخ اإلصدار  رقم المراجعة  رقم اإلصدار 
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على   • الموافقة  بخصوص  المكيانيكية  الشعبة  مجلس  توصية  على  المجلس  اطلع 

    -طلبات االنتساب المقدمة من )خريجي جامعات أجنبية (:

 /الهندسة الصناعية.  2021بشار نزار صالح صويلح / جامعة جيرنا االمريكية /  -1
 سة االالت. /هند  2022ليث طه محمد العثامين البطوش / جامعة بلغورد ستيت التقنية /  -2

 وقرر املوافقة .
 

 
 


