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 ــــــــــــــ الشعبة املعمارية
 
•   ( رقم  المعمارية  الهندسة  شعبة  توصية  على  المجلس  بخصوص  84اطلع  طلب    ( 

   -:)مهندسين عرب ( االنتساب المقدم من  

صبيح .1 محمد  كاظم  نبيل  الجنسية    -هيا  االردنية    -عراقية  االلمانية    -الجامعة 

 . تسجيلها في سجالت المهندسين العرب -هندسة العمارة  - 2022

 -: طلبات االنتساب المقدمة من )خريجي جامعات اجنبية (

دهشان    .1 احمد  نزار  المتوسط    -حسين  البحر  شرق  هندسة    -  2022  -جامعة 

 .العمارة

 2021  -الجامعة الروسية للصداقة بين الشعوب    -رغد جهاد محمود عبد الجابر   .2

 . .هندسة العمارة -

 .املوافقة وقرر
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 ــــــــــــــ الشعبة امليكانيكية

إعادة فتح   ( بخصوص  68اطلع المجلس على توصية شعبة الهندسة الميكانيكية رقم )   •

واالنظمة   التعليمات  وحسب  الشعبة   لجمعيات  االدارية  اللجنة  لعضوية  الترشح  باب 

 : وقرر المعمول بها

 املوافقة
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 ــــــــــــــ الشعبة الكهربائية

•   ( رقم  الكهربائية  الهندسة  شعبة  توصية  على  المجلس  بخصوص  47اطلع  محضر   ( 

 :والمتضمن  2022-6-14اجتماع الجمعية األردنية للهندسة الطبية الحيوية بتاريخ  

الجديدة   -1 االدارية  الهيئة  لعضوية  الترشح  باب  للهندسة  فتح  األردنية  للجمعية 

الساعة   2022-6-30( اعتباراً من يوم الخميس الموافق 2025 – 2022)الطبية

الموافق    8:30 األربعاء  يوم  مساء  واغالقه    4:30الساعة    2022-7-6صباحاً 

 .عالن عنها حسب األصولمجمع النقابات المهنية واال –مساًء في مركز النقابة  

اعمال    االعالن -2 االدارة عن  لجنة  تقرير  لمناقشة  للجمعية  العامة  الهيئة  دعوة  عن 

الطبية  الجمعية   للهندسة  الجمعية  األردنية  ألعمال  العامة  السياسات  ومناقشة 

( الجديدة  للدورة  إدارة  لجنة  وأعضاء  رئيس  يوم  2025  –  2022وإنتخاب   )

مساًء في المبنى اإلستثماري قاعة توفيق   5لساعة  ا 2022-7-23السبت الموافق 

الى   اإلجتماع  تأجيل  يتم  النصاب  اكتمال  األولى وفي حال عدم  الدعوة  مرار وهذه 

مساًء بنفس المكان ويكون اإلجتماع    5الساعة    2022-7-30يوم السبت الموافق  

 .قانونياً بأي عدد من الحضور

 حسب التعليمات .باالجراءاتاملوافقة والسري  وقرر

 

•   ( رقم  الكهربائية  الهندسة  شعبة  توصية  على  المجلس  بخصوص  48اطلع  محضر   ( 

 :والمتضمن  2022-6-19اجتماع جمعية مهندسي االتصاالت والحاسبات بتاريخ 

عن دعوة الهيئة العامة للجمعية لالجتماع لغايات الترشح للهيئة االدارية    االعالن -1

من التعليمات الخاصة بالجمعية حسب    14والمادة    12الجديدة وذلك استناداً للمادة  

 .التعليمات

اعضاء الهيئة العامة الراغبين بالترشح للهيئة االدارية للجمعية تقديم طلب    دعوة -2

ف واللجان  الشعب  قسم  الفترةلدى  خالل  وذلك  النقابية  الشؤون  دائرة  -7-4) ي 

2022 – 7-7-2022). 

العتماد طلبات الترشح    2022-7-17تحديد اجتماع للهيئة االدارية الحالية بتاريخ   -3

 .مساء  5:30المقدمة الساعة 

الساعة    2022-7-24عن اجتماع الهيئة العامة للجمعية العادي يوم االحد    االعالن -4

لهيئة االدارية الجديدة ومناقشة االمور االدارية وفي حاله عدم مساًء النتخاب ا  6
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في نفس   2022-7-31اكتمال النصاب القانوني يتم تأجيل االجتماع الى يوم االحد  

 .المكان والزمان

 .أخذ االجراءات الالزمة لعقد هذا االجتماع وحسب االصول -5

 حسب التعليمات املوافقة والسري باالجراءات وقرر

 

 

•   ( رقم  الكهربائية  الهندسة  شعبة  توصية  على  المجلس  بخصوص  62اطلع  محضر   ( 

 :والمتضمن   2022-6-22اجتماع جمعية مهندسي االستشارات الكهربائية بتاريخ 

الترشح للهيئة االدارية لجمعية مهندسي االستشارات يوم   -1 االعالن عن فتح باب 

ويشترط بالمرشحين اعضاء الهيئة االدارية أن   2022-6-29االربعاء الموافق  

خبرة   شرط  ويضاف  الجمعية  في  عاملين  اعضاء  مجال    7يكونوا  في  سنوات 

 .االستشارات لرئيس لجنة االدارة

-6ويتم اعالن اسماء المرشحين بتاريخ    2022-7-5ق باب الترشح يتاريخ  يعل -2

 .في لوحة مقر النقابة حسب االصول المتبعة 7-2022

االستشارات   -3 مهندسي  جمعية  العضاء  العامة  الهيئة  اجتماع  دعوة  عن  االعالن 

 .حسب االصول المتبعة 2022-7-13الكهربائية يوم االربعاء  

ب لالجتماع االول يتم تأجيل اجتماع الهيئة العامة حتى  في حال عدم اكتمال النصا -4

 .ويتم اجراء االنتخابات بمن حضر وحسب االصول 2022-7-20تاريخ 

 وحسب التعليمات املوافقة والسري باالجراءات وقرر
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 ـــــــــــــــــــــــ املتفرقات 

 

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

    -االنتساب المقدمة من )خريجي جامعات اجنبية (:

 / الهندسة االنشائية . 2020فارس ماجد خليل خالد / جامعة يومست /  -1

 / الهندسة االنشائية . 2022محمد حسان محمد زكريا االمعري / جامعة قبرص /  -2

 / هندسة انشاءات المباني . 2020محمد عطاهللا ابوالهوى / جامعة الشرق االدنى /  ابراهيم -3

 وقرر املوافقة .
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بخصوص طلبات االنتساب الجديدة   المدنيةمجلس الشعبة    توصيةاطلع المجلس على   •

 المقدمة للشعبة حسب الكشف التالي وقرر: 

 حسب الكشوفات التالية:الشعبة املدنية املوافقة على قبول تسجيلهم اعضاء يف 
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على   • المجلس  الشعبة    توصيةاطلع  االنتساب    المعمارية مجلس  طلبات  بخصوص 

 الجديدة المقدمة للشعبة حسب الكشف التالي وقرر:

 حسب الكشوفات التالية:الشعبة املعمارية املوافقة على قبول تسجيلهم اعضاء يف 
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على   • المجلس  الشعبة    توصيةاطلع  االنتساب    الميكانيكيةمجلس  طلبات  بخصوص 

 الجديدة المقدمة للشعبة حسب الكشف التالي وقرر:

 حسب الكشوفات التالية:الشعبة امليكانيكية املوافقة على قبول تسجيلهم اعضاء يف 
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على   • المجلس  الشعبة    توصيةاطلع  االنتساب    الكهربائيةمجلس  طلبات  بخصوص 

 الجديدة المقدمة للشعبة حسب الكشف التالي وقرر:

 حسب الكشوفات التالية:الشعبة الكهربائية املوافقة على قبول تسجيلهم اعضاء يف 
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اطلع المجلس على توصية مجلس الشعبة الميكانيكية بخصوص الموافقة  على طلب   •

شقوره / فلسطيني الجنسية / جامعة  الطفيلة  االنتساب المقدم من حسن توفيق حسن  

  / سجالت   2022التقنية  في  تسجيله   / السيارات  هندسة   / النقل  وسائل  هندسة   /

 المهندسين العرب. 

 وقرر املوافقة.

 
 

 


