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

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

1-   / ديبرسن   جامعة   / زوايده  شفيق  مجيد  التصميم    2022سالم  هندسة   /

 االنشائي. 

جيرنا   -2 جامعة   / البركات  احمد  سالم  /  يوسف  هندسة   2022االمريكيه    /

 انشاءات المباني. 

/ هندسة انشاءات    2022يزن خالد رجب ابوعيشه / جامعة جيرنا االمريكيه  /   -3

 المباني. 

 وقرر املوافقة .
 

 

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

الجنسية  / جامعة الزرقاء / طلب االنتساب المقدم من محمد عدنان احمد / سوري  

 / هندسة التصميم االنشائي/ تسجيله على سجالت المهندسين العرب. 2022

 وقرر املوافقة .
  



 
  

   

 
 قسم التطوير والجودة

 رمز النموذج  صفحة  تاريخ اإلصدار  رقم المراجعة  رقم اإلصدار 

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

 

 2023/ 01/ 18تاري    خ:  29/ 2023/ 05محضر اجتماع مجلس النقابة رقم  273

 
المجلس   • مجلس    علىاطلع  االنتساب    المدنيةالشعبة  توصية  طلبات  بخصوص 

 الجديدة المقدمة للشعبة حسب الكشف التالي وقرر:

 حسب الكشوفات التالية: الشعبة املدنيةاملوافقة على قبول تسجيلهم يف 
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المجلس   • مجلس    علىاطلع  االنتساب    المعماريةالشعبة  توصية  طلبات  بخصوص 

 الجديدة المقدمة للشعبة حسب الكشف التالي وقرر:

 حسب الكشوفات التالية: الشعبة املعماريةاملوافقة على قبول تسجيلهم يف 
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بخصوص طلبات االنتساب    الميكانيكية الشعبة  توصية مجلس    علىاطلع المجلس   •

 الجديدة المقدمة للشعبة حسب الكشف التالي وقرر:

 حسب الكشوفات التالية: الشعبة امليكانيكيةاملوافقة على قبول تسجيلهم يف 
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المجلس   • االنتساب    الكهربائية الشعبة  توصية مجلس    على اطلع  بخصوص طلبات 

 الجديدة المقدمة للشعبة حسب الكشف التالي وقرر:

 حسب الكشوفات التالية: الشعبة الكهربائيةاملوافقة على قبول تسجيلهم يف 
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المجلس   • مجلس    علىاطلع  والتعدين توصية  المناجم  طلبات    شعبة  بخصوص 

 االنتساب الجديدة المقدمة للشعبة حسب الكشف التالي وقرر:

 حسب الكشوفات التالية: شعبة املناجم والتعديناملوافقة على قبول تسجيلهم يف 
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قبول على     بخصوص الموافقة الشعبة الميكانيكية  اطلع المجلس على توصية مجلس   •

المقدمة من   الجنسية /  طلبات االنتساب  النخالة  / فلسطينية  سرين عادل عوض 

تسجيله على سجالت /   الهندسة الصناعية /    2019الجامعة االلمانية االردنية /  

 المهندسين العرب. 

 وقرر املوافقة
 

 


