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

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

ع    2022احمدد محمدد محمود ابويدديدب العبدادا ع جدامعدة  وفنترا ع الممل دة المتحددة ع   -1

 يندسة التصميم االنشائي.

 وقرر املوافقة .
 
 
 

اطلع المجلس على توصية مجلس شعبة المي انيك  بخصوص الموافقة  على طلبات   •

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

ع يندسدة   2022النا عيسدى فح  ابو حسدان ع المع د ال ورا المتقدم للعلوم والت نولوحيا ع   -1

 المي انيكع مي انيك عام .

 وقرر املوافقة .
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بخصوص طلبات االنتساب الجديدة   المدنيةالشعبة توصية مجلس  علىاطلع المجلس  •

 المقدمة للشعبة حسب ال شف 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 ال شف التالي وقرر:

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

 الجديدة المقدمة للشعبة حسب ال شف التالي وقرر:

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

 الجديدة المقدمة للشعبة حسب ال شف التالي وقرر:

 حسب الكشوفات التالية: الشعبة الكهربائيةاملوافقة على قبول تسجيلهم يف 
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المجلس   • مجلس    علىاطلع  الجيولوجية  توصية  وال ندسة  والتعدين  المناجم  شعبة 

التالي    والبترول ال شف  حسب  للشعبة  المقدمة  الجديدة  االنتساب  طلبات  بخصوص 

 وقرر:

حسب الكشوفات  شعبة املناجم والتعدين واهلندسة اجليولوجية والبرتولاملوافقة على قبول تسجيلهم يف 
 التالية:
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بخصوص طلبات االنتساب الجديدة   ال يماويةالشعبة  توصية مجلس    علىاطلع المجلس   •

 المقدمة للشعبة حسب ال شف التالي وقرر: 

 حسب الكشوفات التالية: الشعبة الكيماويةاملوافقة على قبول تسجيلهم يف 
 


