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المجلس   • مجلس    علىاطلع  االنتساب    المدنيةالشعبة  توصية  طلبات  بخصوص 

 الجديدة 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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بخصوص طلبات االنتساب    الميكانيكية الشعبة  توصية مجلس    علىاطلع المجلس   •

 الجديدة المقدمة للشعبة حسب الكشف التالي وقرر:

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

 الجديدة المقدمة للشعبة حسب الكشف التالي وقرر:

 حسب الكشوفات التالية: الشعبة الكهربائيةاملوافقة على قبول تسجيلهم يف 
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الموافقة • بخصوص  الكهربائية  الشعبة  مجلس  توصية  على  المجلس  على     اطلع 

اجنبية   و  عربية  جامعات  )خريجي  من  المقدمة  االنتساب  والمهندسين   طلبات 

    -العرب (: 

/   2022/   مفيد محمد مفيد القوص/ فلسططيني الجنسطية / الجامعة االردنية -1

 قسم الهندسة الكهربائية.

نه/ خريج االكاديمية العسكرية لجامعة الدفاع الوطني  عبدهللا عمر صالح قواق -2

 / قسم الهندسة االلكترونية فرع هندسة االتصاالت.2022قبرص / /

 وقرر املوافقة .
 

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

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

/ هندسطة التصطميم    2022اسطامه محمد عبدهللا عبد / جامعة الشطرا االدنى  /  -3

 االنشائي.

/ هندسطططة    2022عبدهللا طارا عبدالرحيم زيدان / جامعة الشطططرا االدنى  /  -4

 انشاءت المباني.

/   2021محمد المهدي سططعد محمد سططعد / الجامعه االمريكية/راس لخيمه  /  -5

 هندسة انشاءات المباني.

/   2022عمار عصططام عبدهللا الشططمايله / جامعة تامبوف التقنية الحكوميه  /  -6

 هندسة انشاءات المباني.

 البيئة.  / هندسة  2022اليمان بسام عبده صالح / جامعة سري  /  -7

/ هندسططة انشططاءات    2022ماجد فايز قبالن الشططوابكه / جامعة سططالفورد  /  -8

 المباني.

 وقرر املوافقة .
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الشعبة   • مجلس  توصية  على  المجلس  على    الميكانيكيةاطلع  الموافقة   بخصوص 

    :طلبات االنتساب المقدمة من 

/ هندسة    2022/     التقنيةبراء سامر خليل الزبيدي / جامعة الشرا االوسط   -1
 الميكانيك / ميكانيك عام .

النووية/   -2 لالبحاث  الوطنية  الجامعة  الحموان/  عليان  خلف  /    2021احمد 
 /هندسة نووية.   هندسة الحراريات

 ويوصي باملوافقة عليهم.
 

 


