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 رمز النموذج  صفحة  تاريخ اإلصدار  رقم المراجعة  رقم اإلصدار 
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مجلس   • توصية  على  المجلس  المدنيةاطلع  االنتساب    الشعبة  طلبات  بخصوص 

 الجديدة المقدمة للشعبة حسب الكشف التالي وقرر:

 حسب الكشوفات التالية: جملس الشعبة املدنيةاملوافقة على قبول تسجيلهم اعضاء يف 
 
  



 
  

   

 
 قسم التطوير والجودة
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 رمز النموذج  صفحة  تاريخ اإلصدار  رقم المراجعة  رقم اإلصدار 
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مجلس   • توصية  على  المجلس  المعماريةاطلع  االنتساب    الشعبة  طلبات  بخصوص 

 الجديدة المقدمة للشعبة حسب الكشف التالي وقرر:

 حسب الكشوفات التالية: جملس الشعبة املعماريةاملوافقة على قبول تسجيلهم اعضاء يف 
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 رمز النموذج  صفحة  تاريخ اإلصدار  رقم المراجعة  رقم اإلصدار 
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بخصوص طلبات االنتساب    الشعبة الميكانيكيةاطلع المجلس على توصية مجلس   •

 الجديدة المقدمة للشعبة حسب الكشف التالي وقرر:

 حسب الكشوفات التالية: جملس الشعبة امليكانيكيةاملوافقة على قبول تسجيلهم اعضاء يف 
 

  



 
  

   

 
 قسم التطوير والجودة

 رمز النموذج  صفحة  تاريخ اإلصدار  رقم المراجعة  رقم اإلصدار 
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المجلس على توصية مجلس   • الكهربائيةاطلع  االنتساب    الشعبة  بخصوص طلبات 

 الجديدة المقدمة للشعبة حسب الكشف التالي وقرر:

 حسب الكشوفات التالية: جملس الشعبة الكهربائيةاملوافقة على قبول تسجيلهم اعضاء يف 
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 رمز النموذج  صفحة  تاريخ اإلصدار  رقم المراجعة  رقم اإلصدار 
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الم • الشعبة  مجلس  توصية  على  المجلس  على  يكااطلع  الموافقة  بخصوص  نيكية 

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

عنتاب/ -1 غازي  غباش/جامعة  يونس  عبدهللا  الميكانيك/ميكانيك  2022عبدالعزيز  /هندسة 

 عام . 
/ هندسة وسائل النقل/    2019يزن احمد رستم ناطور / جامعة فهد بن سلطان االهلية /   -2

 السيارات.هندسة 
الجوية   -3 القوى  اكاديمية   / خليفات  سليمان  فراس  /    -معن  هندسة    2022جوكوفسكي   /

 وسائل النقل / هندسة الطيران . 
/ هندسة    2022مؤيد عبدالرحمن ناصر الجبالي / معهد اومسك لهندسة المدرعات والنقل /   -4

 االالت / هندسة االليات الثقيلة . 
 وقرر املوافقة
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على طلبات     ى توصية مجلس الشعبة المدنية بخصوص الموافقة اطلع المجلس عل •

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

 / هندسة ادارة مشاريع. 2018احمد هاني حسن صالح / جامعة كونكورديا /  -1

 / هندسة انشاءات المباني. 2022معاذ فهد ضيف هللا الحديد / جامعة بهي شهير /   -2

 / هندسة الطرق.  2014الشارقه / -عمر ايمن محمد ابوعمر / جامعة االمريكيه  -3

 وقرر املوافقة .
 

 


