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 رمز النموذج  صفحة  تاريخ اإلصدار  رقم المراجعة  رقم اإلصدار 
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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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االنتسدداب الجديدددة بخصددوص طلبددات 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   •

 الممدمة للشعبة حسب الكشف التالي وقرر:

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

 الممدمة للشعبة حسب الكشف التالي وقرر:

 حسب الكشوفات التالية: الشعبة الكهربائيةاملوافقة على قبول تسجيلهم اعضاء يف 

 
  



 
  

   

 
 قسم التطوير والجودة

 رمز النموذج  صفحة  تاريخ اإلصدار  رقم المراجعة  رقم اإلصدار 

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

 

 2022/ 04/ 24تاري    خ:  2022/28/ 30محضر اجتماع مجلس النقابة رقم  1758

بخصوص طلبات االنتسدداب الجديدددة مجلس شعبة المناجم والتعدين  اطلع المجلس على توصية   •

 الممدمة للشعبة حسب الكشف التالي وقرر:

 حسب الكشوفات التالية: شعبة املناجم والتعديناملوافقة على قبول تسجيلهم اعضاء يف 
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اطلع المجلددس علددى توصددية مجلددس الشددعبة المدنيددة بخصددوص الموا مددة  علددى طلبددات  •

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

/ هندسددة  2021محمد امين يوسف ابراهيم ابوشنار  / جامعة ام درمان االسالمية  /  -1

 انشاءات المباني.

/ هندسددة انشدداءات  2021/   سددجى عمددر نددورن عبابنددع  / جامعددة قبددرص الدوليددة -2

 المباني.

/ هندسددة  2022عمددر طلعددت رسددمي موسددى  / جامعددة شددرو البحددر المتوسددط  /  -3

 انشاءات المباني.

/ هندسددة   2021سليمان خالد تيسير الشددرايرن  / جامعددة شددرو البحددر المتوسددط  /   -4

 انشاءات المباني.

 وقرر املوافقة .

 

 

الشددعبة المدنيددة بخصددوص الموا مددة  علددى طلبددات اطلع المجلددس علددى توصددية مجلددس   •

 االنتساب الممدمة من )المئندسي العرب(

/  2021عبدهللا حفناون حسين الحفناون /  لسطيني الجنسية  / الجامعة البلمداء التطبيميدة /  -1

 الئندسة انشا ية/ تسجيلع على سجالت المئندسين العرب.

 وقرر املوافقة .

 

اطلع المجلددس علددى توصددية مجلددس الشددعبة المدنيددة بخصددوص الموا مددة  علددى طلبددات  •

   -االنتساب الممدمة من )خريجي جامعات االردنية(:

 / الئندسة انشاءات المباني . 2021حمزه طالل محمد منصور / جامعة االسراء  /  -1

 وقرر املوافقة.
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لموا مددة  علددى طلددب اطلع المجلس على توصددية مجلددس الشددعبة المعماريددة بخصددوص ا •

 2021االنتساب الممدم من حال حسين ابراهيم الطاهر /  الجامعة االمريكية  ي بيروت / 

 هندسة العمارة . /

 وقرر املوافقة .

 
 

 


