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بخصوص طلبات االنتساب الجديدة   المدنيةالشعبة توصية مجلس  علىاطلع المجلس  •

 المقدمة للشعبة حسب الكشف التالي وقرر: 

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

 الجديدة المقدمة للشعبة حسب الكشف التالي وقرر:

 حسب الكشوفات التالية: الشعبة املعماريةاملوافقة على قبول تسجيلهم يف 
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المجلس   • مجلس    علىاطلع  االنتساب    الميكانيكيةالشعبة  توصية  طلبات  بخصوص 

 الجديدة المقدمة للشعبة حسب الكشف التالي وقرر:

 حسب الكشوفات التالية: الشعبة امليكانيكيةاملوافقة على قبول تسجيلهم يف 
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المجلس   • مجلس    علىاطلع  االنتساب    الكهربائيةالشعبة  توصية  طلبات  بخصوص 

 الجديدة المقدمة للشعبة حسب الكشف التالي وقرر:

 حسب الكشوفات التالية: الكهربائيةالشعبة املوافقة على قبول تسجيلهم يف 
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اطلع المجلس على توصية مجلس الشعبة المدنية بخصوص الموافقة  على طلبات   •

 االنتساب المقدمة من )المهندسي العرب( 

/ هندسوة التصوميم  2004فاروق محمد عليان / سوور  الجنسوية  / جامعة تشورين /  محمد   -1

 االنشائي/ تسجيله على سجالت المهندسين العرب.

 2021عبدالهاد  اكرم حسوين ابوالسوعود / فلسوطيني الجنسوية  / جامعة البلقات التطبيقية /   -2

 هندسة التصميم االنشائي/ تسجيله على سجالت المهندسين العرب. /

 وقرر املوافقة .
 

 

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

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

 / الهندسة الصناعية.  2022داوود اهاب مصطفى الدجاني  / جامعة اسكدار /  -1

هندسة وسائل النقل /  /  2022يحيى عبد الناصر علي اللوباني / جامعة الشرق االدنى /  -2

 هندسة السيارات. 

/   2021معتصم عالت احمد صقر يونس / جامعة قائد عوام لعلوم الهندسة والتكنولوجيا /   -3

 ندسة الميكانيك / ميكانيك عام . ه

 وقرر املوافقة 
 

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

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

 / هندسة انشاتات المباني. 2020ادم يوسف علي الطاهات / جامعة قبرص الدوليه  /  -1

 وقرر املوافقة .
 

 


