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 أسن الوشزف ػذد الطلثة الوكلفيي  ػٌىاى الثحج  ت

1 

وجهاس السزف استخذام تزًاهج 

 الوحطة الوتكاهلة

سذ صغيز  لوسح هىقغ 

وافتزاض اى هىقغ الوؼهذ هى 

 هشاته للوشزوع

 أحمد ثائر فوزي خلٌل

د ػذًاى ػثذالىهاب 

 إسواػيل

 +ػصامغيذاء+سٌاتل

 أحمد رفعت حازم أسماعٌل

 مهند مزعل علً أمٌن

 خطاب عبد الحافظ جرجٌس بكر

 طٌبة عمار خٌر الدٌن عزٌز

 عبد هللا عبد األمٌر حسٌن عبد هللا

       لٌث نشوان عادل محمود

 منار حسن   أحمد سٌتو

 منار خالد أمان أحمد

  خالد مد هللا دمحممحمود 

2 

استخذام جهاس الوحطة الوتكاهلة 

 دال ػذاوالثزهجيات الحاسىتية 

خزائط طىتىغزافية للوؼهذ 

 التقٌي الوىصل

 صفوان طه إبراهٌم جرجٌس

د.ػثذ الٌاصز + رياض 

 حاسم + غيذاء

 عبد المالك دمحم حمود عبد هللا

 عثمان نشوان حازم سعدي

 سعٌد المولىعجٌل أمجد دمحم 

 عمار أبراهٌم فتحً ٌونس

 رٌان دمحم معٌوف صلبً الراشدي

 طه ٌاسٌن دمحم طه

 منٌر ماجد حامد أنور

 ٌحٌى أحمد سلطان علً

 

 

 

 
   



 

 

 

 

 

 

 

إػذاد خارطة كٌتىرية لجشء هي 

الوؼهذ التقٌي تاستخذام جهاس 

 الوحطة الوتكاهلة 

  دمحم تركً ذٌبان إبراهٌم

 

 

 

 

 

 

 ػصام د.ػثذ الٌاصز + 

 سٌاتل +رًا

 

 

 

 بهاء خضر أحمد محمود

 خالد عبٌد دمحم صالح

 مهند محسن عٌد دمحم الراوي

 محمود دمحم دحام علً

 أحمد سالم دمحم ٌاسٌن

 درجات 5دمحم لقمان دمحم مصطفى+  

 عمر عبد العزٌز دمحم محمود 3

4 

رفغ هٌاسية لجشء هي طزق 

 Totalالوؼهذ تاستخذام جهاس 

station ورسوها تاستخذام

الثزاهج الزسىهية هثل االتىكاد 

وًظن الوؼلىهات GISو

 الجغزافية 

 أحمد دمحم عبد هللا أحمد

 ػثذالؼشيش.ػثذالثاسط د 

 +شذي   ػصام+ ايواى 

 حذٌفة حسن حامد حسٌن

 درجات  5+    سالم حسام خلٌل خرو

 درجات 5+  سلٌمان عبد الستار محمود دمحم صالح

 درجات 5وسام مروان بركات خلف+  

 علً عمار عبدهللا حمادي

 عمار عباس حسٌن عبد الرحمن

 درجات 5+  ٌوسف خالد طاهر

5 

هسح ساحات وقىف السيارات 

/ الوىصل داخل الوؼهذ التقٌي

الوحطات تاستخذام جهاس 

الوتكاهلة ورسوها تالثزاهج 

الزسىهية هثل االتىكاد 

وًظن الوؼلىهات GISو

 الجغزافية  

 درجات5+ دمحم أٌاد هاشم ٌحٌى

 ػثذالثاسط ػثذالؼشيش

 رًا+ شذيايواى +

 درجات5+ عمر دمحم عبد المطلب دمحم

 درجات5+  دمحم سفٌان دمحم صالح عبدهللا

 أحمددمحم صباح دمحم باقر 

 أحمد بشار سهٌل عبد القادر

 درجات5أحمد أنمار نذٌر محمود + 

 مهند رعد عبد الكرٌم أحمد

 درجات 5+  حموشً ٌوسف أمان عاصً 

 


