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 جلنة املهندسني الشباب ـــــــ
 

عقممد مجموعممة   ( بخصممو   86اطلع المجلس على توصية لجنة المهندسين الشباب رقممم     •

 :  2021 - 12من ورشات العمل خالل شهر 

 يقدمها م. أسامة سالمة . soft skillsورشة عمل بعنوان  -

 ورشة  عمل بعنوان األوامر التغييرية يقدمها  م. حبيب غزالة .  -

 ورشة عمل في مجال التربة والحفريات .يقدمها م. مهند عياد . -

 ورشة عمل في مجال الهندسة الصناعية تقدمها  م. سماح العفيف .  -

 ورشة عمل بعنوان قراءة المخططات المعمارية  -

عياش   - رامي  م.  يقدمها  الكهربائية  بالمشاريع  العامة  السالمة  بعنوان  عمل   ورشة 

 وقرر : 

 املوافقة
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 ــــــــــــ متفرقات 

 
بخصممو  طلبممات اانتسمماب الجديممدة    الشممعبة المدنيممةتوصممية مجلممس    علممى  المجلممساطلع   •

 حسب الكشف التالي وقرر: للشعبة المقدمة

 حسب الكشوفات التالية: الشعبة املدنيةيف  قبول تسجيلهم اعضاءاملوافقة على 

  



 
  

   

 
 قسم التطوير والجودة

 رمز النموذج  صفحة  تاريخ اإلصدار  رقم المراجعة  رقم اإلصدار 

1 1 11/2018 8/1 FRM-GS-02-02 

 

 12/12/2021: تاريخ 93/2021/28حمضر اجتماع جملس النقابة رقم  6139

بخصممو  طلبممات اانتسمماب الجديممدة    الميكانيكيةالشعبة  توصية مجلس    على  المجلساطلع   •

 حسب الكشف التالي وقرر: للشعبةالمقدمة 

 حسب الكشوفات التالية: امليكانيكيةالشعبة يف  قبول تسجيلهم اعضاءاملوافقة على 

 
  



 
  

   

 
 قسم التطوير والجودة

 رمز النموذج  صفحة  تاريخ اإلصدار  رقم المراجعة  رقم اإلصدار 

1 1 11/2018 8/1 FRM-GS-02-02 

 

 12/12/2021: تاريخ 93/2021/28حمضر اجتماع جملس النقابة رقم  6140

اطلممع المجلممس علممى توصممية مجلممس الشممعبة المكيانيكيممة بخصممو  الموافقممة علممى طلبممات  •

   -اانتساب المقدمة من  خريجي جامعات عربية و أجنبية (:

/ هندسمة الحراريمات  / هندسمة الطاقمة    2019دانه وائل محمد لبيب الحنبلي  / جامعة الشارقة  /   -1

 المتجددة.
 / هندسة الميكانيك / ميكانيك عام . 2017نجاح الوطنيه   / بسام مازن محمود عوده  / جامعة ال -2
 / هندسة الميكانيك / ميكانيك عام . 2021انس محمد نايل عثمان / جامعة شرق البحر المتوسط  /  -3
/ هندسمة الميكانيمك / ميكانيمك   2021فارس رمضان رجب ابو خضره / جامعمة قبمر  الدوليمة  /   -4

 عام .

 وقرر املوافقة.

 
 


