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

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

م هندسااة    2013الشااارق  م  -فرح غسااان فوزع عساااج م جامعة االمري ي    -1

 التصميم االنشائي للمباني.
م هندساة انشااتات    2020ساليمان عبداللطيج عبدالقادر م جامعة طرابلس م    -2

 المباني.
م هندساة انشااتات    2021 امل  مال عمر حيمور م جامعة جيرنا االمري ي  م  -3

 المباني.

 وقرر املوافقة .
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مجلس   • توصية  على  المجلس  المدنيةاطلع  االنتساب    الشعبة  طلبات  بخصوص 

 الجديدة المقدمة للشعبة حسب ال شج التالي وقرر:

 حسب الكشوفات التالية: جملس الشعبة املدنيةاملوافقة على قبول تسجيلهم اعضاء يف 
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مجلس   • توصية  على  المجلس  االنتساب    المعماريةالشعبة  اطلع  طلبات  بخصوص 

 الجديدة المقدمة للشعبة حسب ال شج التالي وقرر:

 حسب الكشوفات التالية: جملس الشعبة املعماريةاملوافقة على قبول تسجيلهم اعضاء يف 
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بخصوص طلبات االنتساب    المي اني يةالشعبة  اطلع المجلس على توصية مجلس   •

 الجديدة المقدمة للشعبة حسب ال شج التالي وقرر:

 حسب الكشوفات التالية: جملس الشعبة امليكانيكيةاملوافقة على قبول تسجيلهم اعضاء يف 
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الموافقة على طلبات   • الم ياني ية بخصوص  الشعبة  المجلس على توصية مجلس  اطلع 

    -االنتساب المقدمة من )خريجي جامعات أجنبية (:

 م الهندسة الصناعية. 2022عبد المعز زياد سليم ابو حسان م جامعة قبرص الدولية م  -1
 هندسة المي انيك م مي انيك عام . م   2022محمد هاني عواد الهدبان م جامعة جيرنا االمري ية م  -2

 وقرر املوافقة .
 

 

 


