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 ـــــــــــــــــــــــ املتفرقات 

 

اطلع المجلس على توصية مجلس الشعبة المدنية بخصوووا المواة ووة  علووى طلبووا   •

   -االنتساب الم دمة من )خريجي جامعا   اجنبية (:

 / الهندسة االنشائية . 2021وعد محمد خير محمد علي بعاره / جامعة الشرق االدنى  /  -1

 سة االنشائية/ الهند 2021انور جهاد عبدالمجيد عبوي / جامعة قبرا الدوليه  /  -2

 وقرر املوافقة .
 

 

اطلع المجلس على توصية مجلووس الشووعبة المدنيووة بخصوووا المواة ووة  علووى طلووب  •

االنتساب الم دم موون محموود حوواتم عبوودالالريم الطووني / ةلسووطيني الجنسووية  / جامعووة 

 / الهندسة االنشائية/ تسجيله على سجن  المهندسين العرب.  2020ةيندلفيا / 

 املوافقة .وقرر 

 
اطلع المجلس على توصية مجلس الشعبة الماليانيالية بخصوا المواة ة على طلبا   •

   -االنتساب الم دمة من )خريجي جامعا   أجنبية (:

/ هندسة الميالانيك / ميالانيوك   2021خليل ابراهيم عادل اعمر / جامعة جيرنا االمريالية   /   -1

 عام .
/ هندسوة الميالانيوك / 2021البحور المتوسوط/  احمد حسوين مهواوي يوا/ي /جامعوة شورق   -2

 ميالانيك عام.
 / هندسة الميالانيك / ميالانيك عام.2022انس نائل علي حسن  / جامعة جيرنا االمريالية  /  -3

 وقرر املوافقة.
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بخصوا طلبا  االنتساب الجديدة    المعماريةمجلس الشعبة    توصيةاطلع المجلس على   •

 الم دمة للشعبة حسب الالشف التالي وقرر: 

 حسب الكشوفات التالية: املعماريةالشعبة املوافقة على قبول تسجيلهم اعضاء يف 
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على   • المجلس  الشعبة    توصيةاطلع  االنتساب   الميالانياليةمجلس  طلبا   بخصوا 

 الجديدة الم دمة للشعبة حسب الالشف التالي وقرر: 

 حسب الكشوفات التالية: امليكانيكيةالشعبة املوافقة على قبول تسجيلهم اعضاء يف 
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على   • المجلس  الشعبة    توصيةاطلع  االنتساب    الالهربائية مجلس  طلبا   بخصوا 

 الجديدة الم دمة للشعبة حسب الالشف التالي وقرر: 

 حسب الكشوفات التالية:الشعبة الكهربائية املوافقة على قبول تسجيلهم اعضاء يف 
 
 


