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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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اطلع المجلس على توصية مجلس الشعبة الميكانيكية  بخصوص الموافقة  على   •

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

1-   / كارلتون  جامعة   / الشديفات   موسى  ايمن  محمد  هندسة    2019الطيب   /

 وسائل النقل / هندسة الطيران.
 / الهندسة صناعية.  2022المريكية /  ثائر هشام محمد طعاني  / جامعة جيرنا ا -2
3-   / الدولية  قبرص  جامعه   / غندور  محمد  الدين  بهاء  هندسة   2022ليث   /

 الميكانيك / ميكانيك عام .
 وقرر املوافقة

 
 


