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 ـــــــــــــــــــــــ املتفرقات

 خصييوط طل اا اتنتسيياج الجديدة الم دمة    المدنيةاطلع المجلس على توصييية مجلس البييع ة 

 للبع ة حسج الكبف التالي وقرر:

 حسب الكشوفات التالية: الشعبة املدنيةاملوافقة على قبول تسجيلهم اعضاء يف 
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 خصيوط طل اا اتنتسياج الجديدة الم دمة    المعماريةاطلع المجلس على توصيية مجلس البيع ة  
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  خصوط المواف ة على طل اا اتنتساج التالية :  الكهر ائية البع ةعلى توصية مجلس الاطلع 
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لى سييج ا المهندسييي  الهندسيية  اتلكترونية / فره هندسيية اتتصيياتا/ تسييجيل  ع

 العرج .

محمد ابييييرف محمد الزعاني / فلسييييطيني الجنسييييية / خريم جامعة اتميرة سييييمية   -2

 قسم هندسة ال وى/ تسجيل  على سج ا المهندسي  العرج .  / 2017للتكنولوجيا /

 وقرراملوافقة
 
 

اطلع المجلس على توصيية مجلس البيع ة المكيانيكية  خصيوط المواف ة على طل اا اتنتسياج 

   -الم دمة م  )خريجي جامعاا أجن ية (:
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هندسيييية الميكاني  / /    2022فهد فيصييييل نمر يوسييييف / جامعة اسييييطن ول  يلجي /   .2

 ميكاني  عام .
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 هندسة الميكاني / ميكاني  عام ./

 وقرر املوافقة .
 

 


