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اسن الذورح

اسن الوذرة

دورح االعوبل الوسبحٍخ ثبسزخذام محطات الرصد الشاملة
Total Station

د .أسوبعٍل الخزاشً

هقذهخ عي ًظبم الوعلىهبد الجغزافً واالسزشعبر عي ثعذ
اسززارٍجٍبد الزصوٍن الوعوبري فً الوٌبخ الحبر الجبف

الفئخ الوسزهذفخ
د .أسوبعٍل الخزاشً
د .عمر عبد هللا أبو الزٌن

المعماريين  +طالب العمارة والهندسة المعمارية

د .عبد التواب دمحم قحطان

 المهندسين المعماريين وزارة اإلسكان الشؤون البلدية والقروية الهيئة السعودية للمواصفات المكاتب الهندسية واالستشارية المهندسين المعماريين طالب العمارة والهندسة المعمارية المهتميين بقطاع الطاقة والعمارة الخضراء. وزارة اإلسكان الشؤون البلدية والقروية الهيئة السعودية للمواصفاتالمكاتب الهندسية واالستشارية
 المهندسين المعماريين المهندسين الميكانيكييين المهتميين بقطاع الطاقة والعمارة الخضراء.المهندسين في الدوائر الحكومية
مهندسي البلديات وغيرها

هفبهٍن االسزذاهخ والحفبظ على الطبقخ فً رصوٍن الوجبًً
السعىدٌخ

دورة Leadership in Energy and Environmental
Design

م .خالد المزم
+
م .عمر حمٌدان

)(LEED

ثزًبهج رقٍٍن كفبءح الطبقخ ثبسزخذام ثزاهج الوحبكبح
اسبسٍبد الزسن الوزقذم ثبسزخذام الحبست
ثزًبهج

(الزٌفٍذ الوعوبري) Revit

د .نضال التمٌمً
م .عبد الرحمن المجادعه

الزسن ثٌبئً األثعبد

د .دمحم القمادي

الطالب والمكاتب الهندسية
مهندسين األمانة العامة والبلدية

د .دمحم القمادي

الطالب وهواة تعلم الرسم ،مكتب رعاية السباب والرياضة ،جمعية الفنون
التشكيلية

د .دمحم القمادي

الطالب ،المكاتب الهندسية ،مهندسو األمانة العامة لبلدية نجران

الزسن الحز واسزخذام األلىاى الوبئٍخ

الزصوٍن الذاخلً وعول الوجسوبد الوعوبرٌخ والذاخلٍخ
أسبسٍبد رصوٍن ورخطٍظ الوذى الذكٍخ

د .سعد بن دمحم القحطانً

مدراء وموظفي البلديات.
مهندسي التخطيط في الدوائر الحكومية (أمانة منطقة نجران ،الهيئة العليا للسياحة،
وزارة النقل ،وزارة البيئة ،وزارة اإلسكان إلخ)

د .عبد هللا بابكر مصطفى

معماريون -مخططون

الزخطٍظ الحضزي فً الوٌبطق الصحزاوٌخ
د .سعد دمحم القحطانً
رطجٍق ًظن الوعلىهبد الجغزافٍخ ( )GISفً الزخطٍظ الحضزي
دٌ .اسر السقاف
اسززارٍجٍبد الصٍبًخ والحفبظ على الززاس الوعوبري

D Yaser Al-Sakkaf

مهندسي وطالب تخصص الهندسة المدنية وهندسة المساحة
مهندسي وطالب تخصص التخطيط العمراني
المتخصصين في نظم المعلومات الجغرافية في البلديات ،والشركات والمكاتب
الهندسية
موظفي الهالل األحمر ،الدفاع المدني ،اإلدارة العامة للمرور ،الدوريات األمنية
مهندسون ومهتمون بالعمارة الطينية
قطاع االثار والسياحة
العاملون بالبناء الطيني

