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بخصوص طلبات االنتساب الجديدددة الممدمددة مجلس الشعبة المدنية  اطلع المجلس على توصية   •

 للشعبة حسب الكشف التالي وقرر:

 حسب الكشوفات التالية: الشعبة املدنيةاملوافقة على قبول تسجيلهم اعضاء يف 
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بخصددوص طلبددات االنتسدداب الجديدددة مجلددس الشددعبة المعماريددة اطلددع المجلددس علددى توصددية  •

 الممدمة للشعبة حسب الكشف التالي وقرر:

 حسب الكشوفات التالية: الشعبة املعماريةاملوافقة على قبول تسجيلهم اعضاء يف 
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بخصددوص طلبددات االنتسدداب الجديدددة مجلددس الشددعبة الميكانيكيددة  اطلع المجلس علددى توصددية   •

 للشعبة حسب الكشف التالي وقرر:الممدمة 

 حسب الكشوفات التالية: الشعبة امليكانيكيةاملوافقة على قبول تسجيلهم اعضاء يف 
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بخصددوص طلبددات االنتسدداب الجديدددة مجلددس الشددعبة الكيماويددة اطلددع المجلددس علددى توصددية  •

 الممدمة للشعبة حسب الكشف التالي وقرر:

 حسب الكشوفات التالية: الشعبة الكيماويةاملوافقة على قبول تسجيلهم اعضاء يف 
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اطلع المجلس على توصية مجلس الشعبة الميكانيكيددة بخصددوص الموا مددة  علددى طلددب  •

   -االنتساب الممدم من )مهندسين عرب (:

/   2020ادهم ناهض احمد الصبيحي/  لسطيني الجنسية / جامعددة الشددرو االوسددط /   -1

 العرب.هندسة الحراريات / هندسة الطاقة المتجددة / تسجيله  ي سجالت المهندسين 

حسام الدين جهاد حسددام الصددالحي /  لسددطيني الجنسددية / جامعددة الشددرو االوسددط /  -2

/ هندسدددة الحراريدددات / هندسدددة الطاقدددة المتجدددددة / تسدددجيله  دددي سدددجالت  2020

 المهندسين العرب.

 وقرر املوافقة.
 

اطلع المجلس على توصية مجلس الشعبة المكيانيكية بخصددوص الموا مددة علددى طلبددات  •

   -لممدمة من )خريجي جامعات عربية و أجنبية (:االنتساب ا

/  2019اورالندددو /  –طلعددت عددالم طلعددت الخالدددع  / جامعددة  لوريدددا المركزيددة  -1

 هندسة الميكانيك / ميكانيك عام .

/   2014دياال امين جبر محبوبه / جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا والبحددو    /   -2

 هندسة الميكانيك / ميكانيك عام .

 2020غيدا عادل محمد رواشده / جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا والبحددو    /  -3

 هندسة الميكانيك / ميكانيك عام . /

/ هندسددة 2022عبدالسالم امددين عبدالسددالم ابددو عمددل  /جامعددة الشددرو االدنددى  /   -4

 الميكانيك / ميكانيك عام.

دسددة الميكانيددك / / هن   2022معن نضال كامددل العبابندده /جامعددة الشددرو االدنددى  /   -5

 ميكانيك عام.

/ هندسددة الميكانيددك /   2019لي  بسام عبد المحسن البدددارين /جامعددة ديبرسددن /   -6

 ميكانيك عام.

/ هندسددة الحراريددات /  2021راكان نعمان شاكر الهمشرع /جامعددة هدرسددفيلد  /  -7

 هندسة الطاقة .
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سددة / هند2021احمددد محمددد جبددر ابددو قبدده  /جامعددة شددرو البحددر المتوسددط  /  -8

 الميكانيك / ميكانيك عام.

/ الهندسددة 2021ليدد  بشددار راتددب دبابندده  / جامعددة شددرو البحددر المتوسددط  /  -9

 الصناعية.

/ الهندسددة 2021بشار غسان اليدداس الميميدده  / جامعددة شددرو البحددر المتوسددط  /  -10

 الصناعية.

/ الهندسددة 2021هاني جعفر عبد الرزاو  ابو عبود / جامعة جيرنددا االمريكيددة   /   -11

 صناعية.ال

/  2011هيددا اسددماعيل عبدددالفتاا النشددام / الجامعددة االمريكيددة  ددي الشددارقة /  -12

 هندسة الميكانيك / ميكانيك عام.

 وقرر املوافقة.
 

 


