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الكتاب الوارد من  (  خصيو   109اطلع المجلس على توصيية عيع ة الدندسية المدنية رقم   
 خصيييييو  طليب الفرع دعم   2022-7-17( تياريخ  2022-32  -فرع ال لقيا  رقم  س   ط  

 : وقرر التقدير العقاري ، التقارير الفنية(دورات  السالمة و الصحة المدنية ، 

شههه،       سههه عة يدرة ،ة   و اب لن مر م كل ابيدرةن 15املوافقة على عقد دورة واحدة كل   )
 .اقرتاح حم ض ةر

 

 

طل ات االنتسيياب  (  خصييو  128اطلع المجلس على توصييية عييع ة الدندسيية المدنية رقم   
 : المقدمة من  المدندسي العرب( و يوصي  تسجيلدم ضمن المدندسين العرب كالتالي

  2022  -جامعة عمان االهلية    -الجنسية   فلسطيني    -محمد مازن محمد د ا ش   .1

 .تسجيله على سجالت المدندسين العرب -الدندسة االنعائية  -

  2022  -جامعة العرق االوسط    -سوري الجنسية     -معاذ منير سليمان ع دالحليم   .2

 .تسجيله على سجالت المدندسين العرب -الدندسة االنعائية -

 املوافقة وق ر
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 ــــــــــــــ املعم رةةجملس ابشع ة 

 

الكتاب الموجه   (  خصييو   127اطلع المجلس على توصييية عييع ة الدندسيية المعمارية رقم   
من نقا ة المدندسييين ادردنيين فرع محاف ة ال لقا   خصييو  طلب دعم العييع ة لمجموعة من 

 : وقرر الدورات المعمارية والتي سيعقدها الفرع.  مرفق الكتاب(

سهه عة  15ومبعدل  Lumionسهه عة فق،    15ومبعدل  Revit : املوافقة على دوريني وهم 
 .فق،   وعلى نفقة ابشع ة
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 ـــــــــــــــــــــــ امليف ق ت

 خصييو  طل ات االنتسيياب الجديدة المقدمة    المدنيةاطلع المجلس على توصييية مجلس العييع ة 
 للعع ة حسب الكعف التالي وقرر:

 حسن ابكشوف ت ابي ب،ة: ابشع ة املدن،ةاملوافقة على ق ول يسج،ل،م اعض ء يف 
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 خصيو  طل ات االنتسياب الجديدة المقدمة    المعماريةاطلع المجلس على توصيية مجلس العيع ة  
 للعع ة حسب الكعف التالي وقرر:

 حسن ابكشوف ت ابي ب،ة: ابشع ة املعم رةةاملوافقة على ق ول يسج،ل،م اعض ء يف 
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 خصيييو  طل ات االنتسييياب الجديدة   الميكانيكيةاطلع المجلس على توصيييية مجلس العيييع ة 
 المقدمة للعع ة حسب الكعف التالي وقرر:

 حسن ابكشوف ت ابي ب،ة: امل،ك ن،ك،ةابشع ة املوافقة على ق ول يسج،ل،م اعض ء يف 
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 خصييييو  طل ات االنتسيييياب الجديدة    الكدر ائيةاطلع المجلس على توصييييية مجلس العييييع ة 
 المقدمة للعع ة حسب الكعف التالي وقرر:

 حسن ابكشوف ت ابي ب،ة: ابك، ب ئ،ةابشع ة املوافقة على ق ول يسج،ل،م اعض ء يف 
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اطلع المجلس على توصيية مجلس العيع ة الميكانيكية  خصيو  الموافقة  على طل ات االنتسياب 
   -المقدمة من  مدندسين عرب (:

  2021زيد طارق محمود سلمان / فلسطيني الجنسية / جامعة الزيتونة االردنية /   -1

 هندسة الميكانيك/ ميكانيك عام/ تسجيله في سجالت المدندسين العرب. /

 –راهيم سليمان الطنيب / فلسطيني الجنسية / جامعة ال لقا  التط يقية  ايداب ا   -2

/ هندسة الميكانيك / ميكانيك عام/ تسجيله   2022كلية الدندسة التكنولوجية /  

 في سجالت المدندسين العرب. 

 وافقة.وق ر امل

 

اطلع المجلس على توصيية مجلس العيع ة المكيانيكية  خصيو  الموافقة على طل ات االنتسياب 
   -المقدمة من  خريجي جامعات عر ية و أجن ية (:

/ هندسة وسائ  النق /   2022زيد محمد م در عناب / جامعة العرق االدنى /   -1

 هندسة السيارات. 

/ هندسة الميكانيك /    2021العارقة /  عمر محمد ع د الرحمن قيسيه / جامعة   -2

 ميكانيك عام.

/ هندسة الميكانيك   2020خالد ايداب ع د هللا محمد / جامعة تيناجا الوطنية /   -3

 ميكانيك عام. /

4-   / الحكومية  سومي  جامعة   / هره  ا و  محمد  عيسى  هندسة   2020عال    /

 الميكانيك / ميكانيك عام.

 وق ر املوافقة .

 
صييية مجلس العييع ة المعمارية  خصييو  الموافقة  على طلب االنتسيياب اطلع المجلس على تو 

/ هندسية   2022المقدم من رزان حنفي محمود دسيوقي/ مصيرية الجنسيية / الجامعة االردنية/ 
 العمارة/ تسجيلدا في سجالت المدندسين العرب .

 وق ر املوافقة.
 

 
 


