
 
  

   

 
 قسم التطوير والجودة

 رمز النموذج  صفحة  تاريخ اإلصدار  رقم المراجعة  رقم اإلصدار 

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

 

 2022/ 05/ 29تاري    خ:  29/ 2022/ 04محضر اجتماع مجلس النقابة رقم  53

بخصوص طلبات االنتساب الجديدددة الممدمددة مجلس الشعبة المدنية  اطلع المجلس على توصية   •

 التالي وقرر: الكشفللشعبة حسب 

 حسب الكشوفات التالية:الشعبة املدنية املوافقة على قبول تسجيلهم اعضاء يف 
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بخصددوص طلبددات االنتسدداب الجديدددة مجلددس الشددعبة المعماريددة اطلددع المجلددس علددى توصددية  •

 التالي وقرر: الكشفالممدمة للشعبة حسب 

 حسب الكشوفات التالية:الشعبة املعمارية املوافقة على قبول تسجيلهم اعضاء يف 
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بخصوص طلبات االنتساب الجديدة   الميكانيكيةاطلع المجلس على توصية مجلس الشعبة   •

 الممدمة للشعبة حسب الكشف التالي وقرر:

 حسب الكشوفات التالية:الشعبة امليكانيكية املوافقة على قبول تسجيلهم اعضاء يف 
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بخصوص طلبات االنتساب الجديدددة  الكهربائيةاطلع المجلس على توصية مجلس الشعبة  •

 الممدمة للشعبة حسب الكشف التالي وقرر:

 حسب الكشوفات التالية:الشعبة الكهربائية املوافقة على قبول تسجيلهم اعضاء يف 
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بخصوص طلبات االنتساب الجديدددة مجلس الشعبة المعمارية  اطلع المجلس على توصية   •

 التالي: الكشفالممدمة للشعبة حسب 

 / هندسة العمارة  2021رغد عديسان ابراهيم ابو عبدون  / جامعة الشارقة /  -1

 / هندسة العمارة . 2021ينال فراس عبدالمجيد ابو عبود / جامعة الشرق االدنى /  -2

 / هندسة العمارة . 2021االمريكية / محمد تيسير محمد الشبيالت / جامعة جيرنا  -3

 / هندسة العمارة .  2021افاق محفوظ محمد الرمحي / جامعة الشرق االدنى /  -4

 وقرر املوافقة.

 
اطلع المجلس على توصية مجلس الشعبة الميكانيكية بخصددوص الموافمددة  علددى طلبددات  •

   -االنتساب الممدمة من )مهندسين عرب (:

1-   / مادبا  االمريكية في  الجامعة   / احمد كوسا  الميكانيك/    2022احمد هللا منذر  / هندسة 

 ميكانيك عام/ تسجيله في سجالت المهندسين العرب. 

لبيب   -2 /  يوسف موسى  / جامعة مؤتة  الموى   2018غالي  الحراريات/ هندسة  / هندسة 

 واالالت الحرارية/ تسجيله في سجالت المهندسين العرب. 

 وقرر املوافقة.

 

اطلع المجلس على توصية مجلس الشعبة المكيانيكيددة بخصددوص الموافمددة علددى طلبددات  •

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

 / هندسة الميكانيك / ميكانيك عام .  2021ود منجد حسن / جامعة قبرص الدولية / مجد محم -1

/ هندسة وسائل النمل/ هندسة    2022حسام منير ابراهيم الصمادى / جامعة الشرق االدنى /   -2

 السيارات.

/ هندسة الميكانيك / ميكانيك   2021احمد عبدالحليم محمود حماد / جامعة جيرنا االمريكية /   -3

 عام . 

 / هندسة الميكانيك / ميكانيك عام .  2022حسام احمد علي مطالمه / جامعة الشرق االدنى /   -4

/ هندسة الميكانيك / ميكانيك   2022يوسف سمير صبحي الموسى / جامعة جيرنا االمريكية /   -5

 عام . 

/ هندسة الميكانيك /    2018اوكرانيا  /    –طارق محمد ياسين النوايسه / معهد بوليتكنك كييف   -6

 ميكانيك عام .

 / هندسة الميكانيك / ميكانيك عام .  2020حسن عمران سالمه اسعد / جامعة الشرق االدنى /  -7

ميكانيك / هندسة الميكانيك /    2020طارق محمد صالح الشويطر / جامعة الملك عبدالعزيز /   -8

 عام . 
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 /الهندسة الصناعية.  2019الشارقة /  –لين نائل محمد نزال / الجامعة االمريكية  -9

 /الهندسة الصناعية.  2021محمد سمير صبحي الموسى / جامعة جيرنا االمريكية /  -10

 /الهندسة الصناعية. 2021مصطفى فراس مصطفى الصغير / جامعة اسطنبول بيلجي /  -11

 /الهندسة الصناعية. 2020فليان / جامعة جيرنا االمريكية / احمد عمر عثمان  -12

13-   / واالداب  الحديثة  للعلوم  اكتوبر  جامعة   / صيام  محمود  منجد  /الهندسة    2022محمد 

 الصناعية. 

 وقرر املوافقة .

 
 

 
 


